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RESUMO 

 

Com a disseminação do uso de smartphones, vários aplicativos (apps) estão sendo 

desenvolvidos para funcionar em sistemas operacionais móveis. O aumento da utilização 

desses apps pelos consumidores e o seu potencial na comercialização de publicidade móvel 

(mobile advertising) vem sendo percebido pelas empresas como uma forma promissora de 

publicidade. A partir da revisão de literatura, foi possível perceber uma lacuna em relação ao 

campo do mobile advertising, no contexto de resposta a anúncios promocionais para compra de 

aplicativos. A maioria dos estudos sobre o tema teve como foco aplicações em SMS e MMS. 

Mediante tais considerações e, com a finalidade de preencher essa lacuna, o presente estudo 

teve como objetivo investigar quais fatores influenciam a atitude e intenção do consumidor em 

relação a aquisição de aplicativos pagos por meio de anúncios promocionais de aplicativos 

móveis. A Teoria da Ação Racional de Fishbein e Ajzen (1975), juntamente com fatores 

encontrados na literatura que influenciam a atitude, intenção e comportamento do consumidor 

em relação ao mobile advertising, serviram como arcabouço teórico para construção do modelo 

de pesquisa. No âmbito metodológico, a pesquisa é do tipo descritiva, com abordagem 

quantitativa. A população deste estudo foi formada por consumidores de aplicativos móveis, 

que possuíam um dispositivo móvel (smartphone), acesso à internet e tenham instalado algum 

aplicativo gratuito. A amostra foi composta por 619 alunos dos sete cursos do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os dados foram 

coletados por meio de questionário e analisados através de técnicas de análise multivariada, tais 

como: análise fatorial exploratória e a modelagem de equações estruturais em dois passos: 

análise fatorial confirmatória e modelo estrutural. Os resultados obtidos indicam que fatores 

como Informatividade e Incentivos são determinantes que influenciam a aquisição de 

aplicativos a partir de anúncios promocionais. O estudo também propõe um modelo validado 

para explicar os fatores do mobile advertising que formam a atitude do consumidor em relação 

aos anúncios promocionais de aplicativos pagos e influenciam na intenção de consumo. Além 

de contribuir para enriquecer o conhecimento sobre o tema estudado, a pesquisa fornece 

sugestões para os profissionais de marketing de como desenvolver anúncios que estimulem os 

consumidores na aquisição de aplicativo pago.  

 

Palavras-Chave: mobile advertising, comportamento do consumidor, TRA, aplicativos móveis 

pagos, anúncios promocionais.   
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ABSTRACT 

With the widespread use of smartphones, many mobile applications (apps) have 

been developed to run in mobile operating systems. The increasing of the use of theses apps by 

consumers and its potential on mobile advertising commercialization are perceived by 

companies as a promising way of advertise. From previous literature was possible to identify a 

gap relation to mobile advertising area in the context of the response to promotional advertises 

for purchasing apps. Most studies about the subject focused ads on SMS and MMS. Based on 

these considerations and in other to fill this gap, this study aims to investigate which factors 

influence the young consumer behavior in relation to promotional advertises in paid 

apps.  Theory of Reasoned Action of Fishbein and Ajzen (1975) along with some factors 

founded in literature that influence attitude, intention and consumer behavior related to mobile 

advertising were the theoretical framework to build the research model. Regarding the 

methodology, this is a descriptive study with qualitative approach. The population included 

consumers of mobile applications who have a smartphone, internet access and installed some 

free app. The sample was compound of 619 students of seven courses offered by Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas from Federal University of Rio Grande do Norte. Data were 

collected through questionnaire and analyzed using multivariate analysis technique, such 

as: exploratory factory analysis and Structural Equation Modeling: confirmatory factor analysis 

and structural model. Results show that factors such as Informativeness and Incentives 

influence the purchase applications from promotional advertises. This study also suggests a 

validated model to explain the factors of mobile advertising that shaping consumer’s attitude 

relation to promotional advertises of paid apps and influence the intention consumption. Yet, it 

contributes to enrich the knowledge about this subject. This study offers suggestions for 

marketing professionals about how develop advertisings that simulate consumers to purchase 

paid apps. 

Key-Words: mobile advertising, consumer behavior, paid mobile apps, promotional ads.  
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

Os avanços das tecnologias de comunicação deram origem ao surgimento do 

smartphone, que tem experimentado um aumento exponencial em seu uso ao redor do mundo 

(MUTCHLER; SHIM; ORMOND, 2011). Conforme dados da consultoria IDC (2014), o Brasil 

terminou 2013 como o quarto maior consumidor de smartphones, ficando atrás apenas de 

China, Estados Unidos e Índia, respectivamente. De acordo com os dados da Associação 

Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE (2015), as vendas de smartphones no 

Brasil, entre 2013 e 2014, aumentaram de 35,2 mil para 54,6 mil unidades.  

A partir da ampla disseminação do uso de dispositivos móveis, surgem novas 

ferramentas de acesso à internet como os aplicativos, chamados apps, que buscam atender à 

demanda proveniente de aparelhos portáteis e garantir a experiência de navegação do usuário 

com esses dispositivos (COLOMBO; CORTESIA, 2014). O aumento no número de usuários 

de smartphones tem impulsionado a utilização de aplicativos móveis (HSU; LIN, 2015). Estes 

apps são vendidos em lojas de aplicativos móveis como por exemplo: App Store® (loja da 

Apple), Play Store® (loja da Google) e Amazon Apps®, (loja da Amazon).  

Mediante o aumento de usuários de smartphones e tablets, bem como a incorporação de 

comportamentos de consumo em computadores e dispositivos móveis, o mercado de  

publicidade móvel (mobile advertising) expandiu mais rápido do que o esperado e a receita de 

publicidade em todo mundo chegará a US$ 24,5 bilhões em 2016, criando novas oportunidades 

para os desenvolvedores de aplicativos, redes de anúncios, fornecedores de plataforma móvel, 

agências especializadas e até mesmo os prestadores de serviços de comunicações em 

determinadas regiões (GARTNER, 2013).  

Desta forma a publicidade de aplicativos móveis possui potencial para tornar-se o 

próximo líder de canal publicitário (XU; LI; 2014). Diferentes tipos de aplicações móveis estão 

sendo desenvolvidas para rodar em sistema operacional móvel, pois diante da popularidade dos 

dispositivos móveis como smartphones, os consumidores tendem a tratá-lo como um 

computador pessoal móvel e não somente como um telefone (XU; LI; 2014).  

Uma forma de publicidade para aplicativos móveis são os aplicativos de marca. Esse 

formato é apreciado pela sua utilidade e mostra-se uma das formas mais promissoras de 

publicidade já desenvolvida (BELLMAN et al., 2011). Aplicativo de marca é definido como 

“software disponível para download para dispositivo móvel que exibe de forma proeminente a 

identidade da marca, muitas vezes através do nome do aplicativo e do aparecimento do logotipo 
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da marca ou um ícone, ao longo da experiência do usuário” (BELLMAN; POTTER; 

TRELEAVEN-HASSARD, ROBINSON; VARAN, 2011, p. 191) 

As percepções e comportamento dos consumidores podem ser impactadas pelas 

tecnologias móveis, o que significa muitas oportunidades de marketing, em particular, uma 

comunicação direta com os consumidores, porém alguns aspectos do mobile marketing como o 

mobile advertising ainda necessitam de mais investigação (HAGHIRIAN; MADLBERGER; 

INOUE, 2008).  

 Embora existam diversos estudos realizados com relação a aceitação do mobile 

advertising pelo consumidor, ainda é considerada relativamente nova a pesquisa acadêmica 

nesta área (MERISAVO; KAJALO; KARJALUOTO; VIRTANEN; SALMENKIVI; 

RAULAS; LEPPÄNIEMI, 2007). Apesar da variável atitude em relação à mobile advertising 

estar incluída entre os determinantes da adoção de mobile marketing, verifica-se que muitos 

estudos focaram na construção de atitude e tiveram como objetivo investigar seus antecedentes 

e consequentes no contexto móvel (VARNALI; TOKER, 2010). Os estudos anteriores de 

mobile advertising lidam principalmente com anúncios de celular SMS (LI; STOLLER, 2007).  

Um dos primeiros estudos empíricos foi de Barwise e Strong (2002).  O estudo explorou 

especificamente a eficácia das mensagens de texto por SMS como meio publicitário para atingir 

jovens adultos. Foi constatado alguns fatores que possuem influência para a aceitação do mobile 

advertising pelos consumidores, são estes: relevância dos anúncios, frequência de anúncios 

recebidos, mensagens concisas com entretenimento ou informação, sistema de recompensa (os 

mais jovens e com menor poder aquisitivo percebiam como um incentivo) e permissão explícita 

dos consumidores para receber os anúncios.  

 Tsang, Ho e Liang (2004) investigaram as atitudes dos consumidores sobre o 

recebimento de anúncios SMS para dispositivos móveis e as relações entre atitude, intenção e 

comportamento. O estudo revelou que fatores como entretenimento, informação, credibilidade 

e irritação afetam as atitudes dos entrevistados em relação ao mobile advertising via SMS. 

Ademais, a pesquisa também revelou que a atitude e os incentivos associados ao anúncio afetam 

a intenção de receber mobile advertising via SMS. 

Com o objetivo de investigar os fatores que levam os consumidores a aceitarem o 

telefone móvel como meio de comunicação de conteúdo promocional, Bauer et al. (2005) 

formularam um conjunto de hipóteses para incluir determinantes referentes à personalidade do 

consumidor, bem como determinantes referentes à forma de publicidade. Os resultados 

identificaram o valor de entretenimento e de informação como os drivers mais fortes da 

aceitação do telefone celular como um meio inovador para a comunicação do conteúdo 
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publicitário e apontaram as normas sociais como forte determinante para a atitude em relação 

ao mobile marketing.   

Posteriormente, o estudo de Xu (2006) investigou os fatores que afetam as atitudes dos 

consumidores em relação ao mobile advertising na China. Os resultados indicaram que os 

consumidores têm atitudes ligeiramente menos favoráveis para receber mobile advertising e 

que há uma relação direta entre as atitudes dos consumidores e as intenções de consumo. O 

estudo também mostrou que entretenimento, credibilidade e personalização são os três fatores 

mais importantes que afetam as atitudes dos consumidores.  

A pesquisa de Merisavo et al. (2007) analisou as causas para aceitação de mensagens de 

mobile advertising baseada em SMS. Foram analisados cinco fatores de aceitação: utilidade 

total (percepção de entretenimento, informação, incentivos monetários, relevância e utilidade 

percebida), contexto (mensagens referindo a uma situação específica), controle (permissão, 

frequência e conteúdo), sacrifício (risco de exposição de privacidade, de recebimento de 

conteúdo inconveniente e sentimentos de irritação) e confiança (utilização dos dados pessoais 

e das leis protegendo-os). Os resultados mostraram que a utilidade e o contexto são os fatores 

positivos mais fortes, enquanto sacrifício está negativamente relacionado à aceitação do mobile 

advertising.  

Estudos no Japão e na Áustria foram realizados por Haghirian, Madlberger e Inoue 

(2008) com o objetivo de investigar os antecedentes de atitudes dos consumidores em direção 

ao mobile advertising. Os resultados mostraram que a informatividade parece ser um forte 

antecedente da atitude para com o mobile advertising e junto com entretenimento são 

antecedentes significativos em ambas as amostras, mas com diferentes pontos fortes do 

relacionamento. As atitudes dos consumidores em relação ao mobile advertising podem diferir 

de país para país.  

Através de um experimento baseado no envio de mensagens MMS em grande escala no 

Japão, Okazaki e Nishiyama (2007) analisaram como a confiança afeta a atitude e a recordação 

dos consumidores em relação à mobile advertising. Esse experimento foi aplicado com 

mensagens do tipo "push" tanto para a mensagem da campanha como também enviando 

questionários para usuários móveis. Os resultados apontaram que a recordação de uma 

campanha móvel depende em grande medida das percepções de ambos: o meio e o conteúdo 

anunciado, e que a confiança no mobile advertising têm influência positiva na atitude em 

relação ao mesmo.  

Pocinho (2012) investigou os fatores que que contribuem de forma positiva e negativa 

a atitude do consumidor em relação à publicidade enviada para o seu celular. Os resultados 
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demonstraram uma atitude parcialmente negativa dos consumidores face ao mobile advertising, 

influenciada pelas seguintes variáveis: credibilidade, valor informativo, permissão, 

entretenimento, personalização e irritação. Foi demonstrado influencia na intenção de 

comportamento, as variáveis atitude, confiança, normas sociais e risco percebido, sendo estas 

duas últimas não significativas estatisticamente para explicar a intenção de comportamento do 

consumidor. 

No Brasil, a pesquisa de Lima (2011) avaliou quais são os fatores percebidos como 

relevantes à adoção e quais são percebidos como inibidores, que podem levar à rejeição pelos 

consumidores, de anúncios enviados por SMS. Os resultados indicaram que fatores como 

utilidade percebida, normas sociais e risco de receber spams são relevantes para a formação de 

atitude em relação as iniciativas de mobile advertising.  

Estudos internacionais investigaram as atitudes e intenções dos consumidores em 

relação ao mobile advertising no contexto de aplicações de SMS e MMS (BAUER et al., 2005; 

CHOI et al., 2008; CHOWDHURY et al., 2006; OKAZAKI et al., 2007; PENG, 2006; TSANG 

et al., 2004; ZHA et al., 2015). Não obstante, poucos desses estudos internacionais focaram no 

comportamento dos indivíduos em relação aos anúncios embutidos em aplicações móveis, 

especificamente anúncios por meio de aplicativos móveis (XU; LI, 2014). Estudos que abordam 

o tema com esse foco ainda são escassos na literatura nacional. O apêndice A traz a lista 

completa dos estudos relacionados ao tema desta pesquisa. 

Os estudos anteriores que abrangem o comportamento do consumidor em relação ao 

mobile advertising propõem modelos baseados em teorias da adoção de tecnologia, psicologia 

e comunicações, tais como: Teoria da Ação Racional, Teoria do Comportamento Planejado e 

Teoria de difusão de Inovações (LIMA, 2011; POCINHO, 2012). Esta dissertação terá como 

base a Teoria da Ação Racional (TRA) de Fishbein e Ajzen (1975), um modelo teórico da 

psicologia social que consiste na predição do comportamento de um indivíduo.  

Após análise das pesquisas internacionais e nacionais sobre o comportamento do 

consumidor em relação ao mobile advertising, foi possível identificar uma lacuna de pesquisa, 

a questão das atitudes e intenções dos consumidores em relação aos anúncios existentes em 

aplicativos móveis, especificamente os anúncios promocionais de aplicativos pagos.  Diante da 

lacuna identificada, com aporte teórico da TRA e revisão dos fatores estudados que influenciam 

a aceitação e atitudes dos consumidores em relação ao mobile advertising, este estudo apresenta 

o seguinte problema de pesquisa: quais fatores influenciam a atitude e intenção do consumidor 

em relação a aquisição de aplicativos pagos por meio de anúncios promocionais de aplicativos 

móveis? 
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1.2 OBJETIVOS 

  

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar quais fatores influenciam a atitude e intenção do consumidor em relação a 

aquisição de aplicativos pagos por meio de anúncios promocionais de aplicativos móveis. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

a) Verificar a influência dos fatores que formam a Atitude do consumidor em relação a resposta 

aos anúncios promocionais de aplicativos móveis pagos.  

b) Examinar a influência do Incentivo sobre a Atitude e Intenção em adquirir aplicativos pagos. 

c) Examinar a influência da Atitude sobre a Intenção em adquirir aplicativos pagos.   

d) Verificar a influência das Normas sociais sobre a Intenção em adquirir aplicativos pagos.   

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

O estudo das atitudes em relação à publicidade é um conceito importante na pesquisa 

sobre marketing e sistemas de informação (BLANCO, 2010). A temática sobre mobile 

advertising ainda se encontra em expansão (HAGHIRIAN; MADLBERGER; INOUE, 2008). 

Na literatura nacional, foram encontrados apenas o estudo de Lima (2011) que teve como foco 

o mobile advertising por meio de SMS e o estudo de Calazans (2014) com foco no mobile 

marketing, mas que realizou uma revisão dos fatores do mobile advertising.  

Existem vários estudos internacionais que investigaram a relação dos consumidores para 

com o mobile advertising no contexto de aplicações de SMS e MMS. Todavia, poucos estudos 

internacionais tiveram como foco os anúncios em aplicativos móveis (XU; LI, 2014) e em 

âmbito nacional não foi encontrado estudo sobre mobile advertising com esse foco. Dessa 

forma, este é o primeiro estudo que explora o mobile advertising com foco em aplicativos, no 

contexto de resposta a anúncios promocionais para compra de aplicativos.  

 Como contribuições acadêmicas, este estudo visa aprofundar o conhecimento sobre o 

assunto em um novo contexto, na medida que tem como foco os anúncios embutidos em 

aplicativos móveis. O trabalho enriquecerá a área de Marketing aliado às ferramentas de 

tecnologia da informação móveis, bem como os estudos que investigam os fatores que 

influenciam a atitude, intenção e comportamento do consumidor em relação ao mobile 

advertising.  

A entrega de um modelo validado sobre os fatores que formam a atitude do consumidor, 

pode ser replicado e adaptado para diferentes contextos organizacionais e sociais. Com a 
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ampliação do leque de pesquisas sobre o tema, aumenta-se sua visibilidade e consequentemente 

fomenta e incentiva a realização de mais pesquisas. Em suma, o uso de um modelo validado e 

o uso de outras técnicas estatísticas é viável por partir de um nível de confiabilidade alto.  

Quanto à relevância prática, o estudo auxiliará os profissionais de marketing, de 

publicidade e gestores através do conhecimento de quais determinantes influenciam a aquisição 

de aplicativos pagos a partir de anúncios promocionais, bem como ampliação do conhecimento 

sobre o perfil do público consumidor de smartphones e aplicativos, e fornecendo sugestões 

acerca de novas estratégias e táticas para comunicação e interação das organizações com os 

consumidores.  

Por fim, o estudo também é justificado pela motivação pessoal da pesquisadora em 

estudar duas áreas do seu interesse: marketing digital e a tecnologia da informação, e 

experiências anteriores com pesquisas sobre o comportamento do consumidor online de 

produtos baseados em informação.  

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

  

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo é exposto a parte 

introdutória do estudo (contextualização e problema da pesquisa, objetivo geral, objetivos 

específicos e a justificativa). No segundo capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica por 

meio da revisão da literatura com os principais autores e estudos que foram encontrados acerca 

do tema estudado e, que serviram para a realização da pesquisa.  

Em seguida, o terceiro capítulo expõe os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados na pesquisa. O quarto capítulo demonstra-se a análise dos resultados da pesquisa. E 

no quinto capítulo, foi demonstrada as considerações finais do trabalho, bem como possíveis 

limitações e estudos futuros.  

Finalmente, têm-se as referências bibliográficas que foram empregadas na realização do 

trabalho e os apêndices com alguns elementos como: lista com o resumo dos estudos nacionais 

e internacionais sobre o tema de pesquisa, definição operacional das variáveis, instrumento de 

pesquisa (questionário aplicado para coleta de dados) e outputs gerados pelos softwares durante 

análise dos dados.   

  



22 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão apresentados os tópicos para o desenvolvimento da pesquisa. Para 

tanto, serão abordados os seguintes assuntos: tecnologias de informação móveis e sem fio, 

aplicativos em dispositivos móveis, conceitos de mobile marketing e mobile advertising, Teoria 

da ação Racional (aporte teórico), fatores influenciadores da atitude e intenção relacionados ao 

mobile advertising (construtos escolhidos para aplicação desta pesquisa), e por fim, 

apresentam-se as hipóteses e o modelo de pesquisa.  

 

2.1 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO MÓVEIS E SEM FIO 

 

A disseminação das tecnologias de informação móveis e sem fio (TIMS) têm sido 

acelerada nas últimas décadas e inclui dispositivos móveis como telefones celulares, PDA 

(assistente pessoal digital), smartphones (telefone inteligente), computadores de bolso, redes 

sem fio, e outras tecnologias (SACCOL; MANICA; CALDERWOOD, 2011). A mobilidade 

relaciona-se com a portabilidade, ou seja, a capacidade de ter acesso em tempo real aos recursos 

e ferramentas de informação de modo portátil (KALAKOTA; ROBINSON, 2002).  

As TIMS conforme Saccol (2005, p.13), são: 

 
Ferramentas de Tecnologia da Informação que permitem o acesso a dados e a 

comunicação pessoal de forma móvel, via acesso a redes Sem Fio. Exemplos: telefone 

celular (2,5G ou 3G), Palmtops, Telefones inteligentes, PDAs ou laptops habilitados 

à conexão com redes Sem Fio, assim como aplicações de RFID (Radio Frequency 

Identification). 

 

 Saccol (2005, p.10) aponta que, “apesar de algumas restrições quanto a custo, 

disponibilidade, padrões universais e segurança, as tecnologias móveis e sem fio se propagam 

mundialmente e, da mesma forma, no mercado brasileiro”. Em 2016, o número de usuários de 

smartphones no mundo será em torno de 2,16 bilhões, e em 2018 mais de um terço dos 

consumidores no mundo, ou seja, mais de 2,56 bilhões de pessoas usarão smartphones 

(EMARKETER, 2014). O mercado móvel brasileiro está em um momento de crescimento 

através do aperfeiçoamento de banda larga do país, maior acesso às redes 3G/4G e aumento dos 

dispositivos móveis, como por exemplo os smartphones e tablets (CALAZANS, 2014).  

Para Mutchler, Shim e Ormond (2011), smartphone é o resultado da fusão entre um 

telefone celular e um assistente pessoal digital (PDA) e fornece acesso móvel para 

comunicações de voz, vídeo, dados e imagem. Com a disseminação e conveniência dos 

smartphones, os anúncios veiculados por meio desse dispositivo tem tido grande importância, 

pois podem prolongar o efeito de valor da publicidade através de recursos do telefone e 
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posteriormente, intenção de compra (KIM; HAN, 2014). Assim, nessa pesquisa a tecnologia de 

informação móvel e sem fio trata-se dos smartphones.  

 

2.1.1 Aplicativos em dispositivos móveis  

 

 Um novo modelo de negócios foi introduzido através da mobilidade e do uso dos 

dispositivos móveis e consiste em oferecer diversos tipos de serviços por meio de aplicações 

para plataformas móveis (ANDRADE; RAMOS; DIAS; BASTOS, 2015). As pessoas adquirem 

aplicativos em busca de resolver um problema ou satisfazer uma necessidade, seja esta 

informação ou entretenimento (WOOLDRIDGE; SCHNEIDER, 2012).  

As três principais lojas de aplicativos móveis são a App Store®, da Apple; Play Store®, 

loja do Google e Amazon Apps®, da Amazon, funcionando como um mercado aberto, ou seja, 

os fornecedores oferecem diversos aplicativos que despertam interesse dos consumidores e 

auxiliam na realização das suas atividades. As projeções são as de que as receitas totais de 

aplicativos móveis crescerão ao longo dos próximos cincos anos de 8,5 bilhões em 2011 para 

46 bilhões de dólares em 2016 (ABI RESEARCH, 2012).  

Como forma de iniciar um relacionamento com usuários de dispositivos móveis, 

oferecer gratuitamente aplicativos de utilidade (free apps) pode ser uma excelente 

oportunidade, pois os usuários podem se comunicar com a empresa ou buscar informações 

relevantes (DARIVA, 2011). Com o desenvolvimento de várias aplicações móveis, cada vez 

mais os anúncios são incorporados nestas aplicações (XU; LI, 2014).  

A incorporação de anúncios em aplicativos fornece um cenário particular, por exemplo, 

olhando para um mapa ou assistindo a um vídeo, faz com que os anúncios apareçam na tela do 

dispositivo móvel bem orientados para os consumidores (XU; LI, 2014). Um exemplo desse 

tipo de anúncio publicitário pode ser visto na versão gratuita do serviço do aplicativo Spotify®.  

O aplicativo Spotify® oferece aos assinantes uma versão gratuita (free) de seu serviço 

de streaming de música, no entanto, se os assinantes optarem pela versão premium (versão 

paga), não terão mais anúncios interrompendo o uso do app e também terão direito a outras 

funções disponíveis pelo aplicativo. A figura 1 mostra exemplo de anúncio no aplicativo 

Spotify®. Este modelo de negócio é chamado de modelo freemium, no qual serviços básicos 

gratuitos são oferecidos com serviços premium opcionais (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2011).  

O uso deste modelo pelas empresas tem como objetivo “aumentar cada vez mais a taxa 

de conversão de usuários gratuitos para uma versão paga, na qual o cliente enxerga os benefícios 

de novos recursos e vantagens” (TOLEDO, 2013, p.94). A pesquisa Panorama Mobile 
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Time/Opinion Box sobre uso de apps no Brasil (2015) mostrou que alguns apps como Netflix 

e Spotify, que utilizam o modelo freemium estão ficando cada vez mais conhecidos no País.  

 

Figura 1. Anúncio no aplicativo Spotify®

 
                                Fonte: Spotify (2016) 

 

 No estudo realizado por Calazans (2014), foram encontrados diferentes formatos de 

propaganda para aplicativos percebidos pelos usuários de smartphones: banner (não apreciados 

quando atrapalham o uso do aplicativo), vídeos (possuem valor de entretenimento quando o 

vídeo não é imposto ao usuário e não o interrompe), aplicativos de marca (não é percebido 

negativamente e nem como propaganda, mesmo mostrando novidades dos produtos ou 

indicando onde comprá-lo), aplicativos gratuitos com propagandas versus pagos e sem 

propaganda (os usuários têm preferência por aplicativos gratuitos e, fatores como interrupção 

da usabilidade do aplicativo e interesse no aplicativo podem ser influenciadores na decisão de 

pagar pelo aplicativo), propaganda unida ao conteúdo no aplicativo e localização (fator 

surpresa, contexto de compra e inclusão de um incentivo financeiro como um desconto).  

 Um estudo realizado pela Pagtel, em parceria com o instituto de pesquisa online E.life 

(2013) mostrou que o conhecimento e uso de apps cresce quando a rede de relacionamentos 

(indicação de amigos) adota determinado app. A pesquisa também mostrou que alguns dos apps 
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mais citados foram os de redes sociais e comunicação, produtividade e controle (financeiro). A 

figura 2 mostra os apps mais utilizados. 

 

Figura 2. Apps mais utilizados 

 
 Fonte: Pagtel e E.life (2013) 

 

2.2 MOBILE MARKETING AND MOBILE ADVERTISING 

 

 Mobile marketing é um tema de crescente interesse e importância, e os comerciantes ao 

redor do mundo estão investindo em ferramentas de marketing em mídia móvel 

(LEPPÄNIEMI; KARJALUOTO, 2008). Varnali e Toker (2010) mencionam que essa 

propagação acelerada do mobile marketing nos negócios atraiu pesquisadores de diversas áreas 

com a finalidade de contribuir para disseminar o conhecimento sobre este fenômeno, por isso 

o fluxo das pesquisas ainda está em fase de desenvolvimento, ou seja, a literatura sobre mobile 

marketing ainda é inconsistente e fragmentada.  

Na literatura, há uma variedade de nomenclaturas sobre comunicação em mídia móvel 

que foi conceituada de quatro formas distintas, são essas: (1) mobile marketing, (2) mobile 

advertising, (3) wireless marketing e (4) wireless advertising (LEPPÄNIEMI; KARJALUOTO, 

2008). Também são encontradas diversas definições sobre comunicação em mídia mobile e, 

dentre estas a Mobile marketing Association (Associação de Mobile marketing) conceitua o 

mobile marketing como: “um conjunto de práticas que permite as organizações comunicar e 

ter uma relação com o público, de forma interativa e relevante, através de qualquer dispositivo 

móvel ou rede” (MMA, 2015, p.1). 

Segundo Shankar & Balasubramanian (2009, p.118) mobile marketing refere-se “à 

comunicação (de duas ou mais direções) e promoção de uma oferta entre uma empresa e os 

seus clientes, utilizando um dispositivo móvel ou uma tecnologia que o permita”. Um novo 

canal de publicidade foi criado a partir da crescente popularidade do uso de mensagens SMS 

(serviço de mensagens curtas), esse canal foi chamado de mobile advertising, onde os anúncios 
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são mensagens textuais curtas e enviadas para os telefones móveis (TSANG; HO; LIANG, 

2004).  

 Existem evidências de sobreposição e confusão entre os conceitos mobile marketing e 

mobile advertising (LIMA, 2011). Referências mais antigas consideram como mobile apenas 

os celulares e as mais recentes consideram também para plataformas móveis, incluindo os 

tablets (CALAZANS, 2014). O mobile marketing possui sua definição mais abrangente e o 

mobile advertising possui uma definição mais centrada no formato de comunicação empregado 

(CALAZANS, 2014).  

A Mobile marketing Association (2015, p.1) propõe a seguinte definição de mobile 

advertising:  

 
É uma forma de publicidade comunicada ao consumidor através de um aparelho 

móvel. Este tipo de publicidade é mais comumente visto como uma Mobile Web 

Banner (topo da página), Mobile Web Poster (parte inferior do banner), e outras 

formas deste tipo de publicidade são anúncios de SMS e MMS, anúncios de jogos 

para celulares, anúncios de vídeo, entre outros.  

 

Leppäniemi et al. (2004) afirmam que, mobile advertising “consiste no envio de 

qualquer mensagem comercial através de meios móveis com a finalidade de influenciar a 

atitude, intenção e comportamento dos destinatários das mensagens comerciais”. A forma 

inicial de mobile advertising foi através de anúncios de SMS (anúncios limitados a mensagens 

de texto com 160 caracteres) enviados para os telefones celulares de um público pré-

determinado a fim de participar em campanhas de mobile advertising e como resultado de vários 

avanços em comunicações móveis, o mobile advertising evoluiu para anúncios com base em 

WAP -Wireless Application Protocol (LI; STOLLER, 2007).  

Tetik (2008 apud ÜNAL; ERCIS; KESER, 2011) alude que o mobile advertising é uma 

dimensão do mobile marketing e se concentra em grande parte na publicidade. Mobile 

advertising trata-se da comunicação de produtos, serviços e ideias com fins promocionais 

através de dispositivos móveis (LI; STOLLER, 2007). Para Tähtinen e Salo (2004), “mobile 

advertising refere-se aos anúncios enviados e apresentados em dispositivos móveis, ou seja, 

celulares, PDAs e outros dispositivos portáteis”. Neste trabalho, o mobile advertising refere-se 

aos anúncios promocionais exibidos em aplicativos de dispositivos móveis (smartphones).  

Mobile advertising é classificado em dois tipos: “push” e “pull” (BARNES, 2002). O 

primeiro refere-se a anúncios (SMS ou MMS) que são enviados com conteúdo informativo ou 

formal (ARTONI; ZANATTA; HARASIN; SANCHES; ANDRADE; FALCÃO, 2010) aos 

grupos alvo de clientes depois de obter permissão de usuários de telefones móveis (ÜNAL; 
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ERCIS; KESER, 2011). O segundo é caracterizado pela integração de canal móvel às outras 

campanhas veiculadas em outras mídias como: Tv, rádio, impressa e pela internet, no qual o 

consumidor envia um SMS para participar de uma promoção ou para ganhar um prêmio 

(ARTONI et al., 2010).  

 As promoções por dispositivos móveis utilizam o tipo de abordagem “pull” (websites 

e vídeos) e “push” de envio de mensagens (LIMA, 2011). A publicidade dos aplicativos de 

smartphones são do tipo "pull" ao invés de "push", pois o consumidor interage com a marca, e 

não o contrário, já que o usuário faz o download do aplicativo conforme seu próprio interesse, 

e decide o nível de personalização do aplicativo (BELLMAN et al., 2011). 

 Com a elevada taxa de penetração de telefones móveis, houve um aumento da 

disseminação de anúncios para dispositivos móveis com o intuito de comercializar produtos e 

serviços (CHOWDHURY et al., 2006). Como anúncios para dispositivos móveis tornaram-se 

mais populares, algumas regras e regulamentos foram emitidos em relação a sua divulgação 

(ÜNAL; ERCIS; KESER, 2011). E em alguns países, existem algumas regras para anúncios em 

aplicações móveis, como a aprovação do consumidor antes do envio da mensagem pelo 

anunciante (ALTUNA; KONUK, 2009). 

 

2.3 TEORIA DA AÇÃO RACIONAL 

 

Estudos têm sido realizados com o objetivo de propor modelos sobre a adoção e a 

aceitação pelos consumidores de iniciativas de mobile advertising (LIMA, 2011). Com a 

revisão de pesquisas relacionadas ao mobile advertising, pode-se verificar que os estudos nessa 

área têm desenvolvidos modelos baseados em teorias da adoção de tecnologia, psicologia e 

comunicações.  

A Teoria da Ação Racionalizada (Theory Reasoned Action - TRA), desenvolvida por 

Fishbein e Ajzen (1975), é um modelo teórico da psicologia social que consiste na predição do 

comportamento de um indivíduo. Conforme a teoria, existem dois fatores principais que 

determinam as intenções comportamentais: um fator pessoal ou "atitude" e um fator social, ou 

"normativo" (FISHBEIN; AJZEN, 1975).  

De acordo com Fishbein e Ajzen (1991, p. 181), “quanto mais forte a intenção de se 

envolver em um comportamento, mais provável deve ser o seu desempenho”. A figura 3 ilustra 

o modelo e as relações propostas pelos autores da TRA: 
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Figura 3. Modelo da Teoria da ação Racional

 
Fonte: Adaptado de Fishbein e Ajzen (1975) 

 

Para Fishbein e Ajzen (1975) a atitude refere-se aos sentimentos positivos ou negativos 

de um indivíduo com relação a execução de um determinado comportamento. Esse construto é 

formado pelas crenças comportamentais sobre avaliações do indivíduo a respeito das 

consequências decorrentes de um comportamento.  

A Norma subjetiva se refere à percepção do indivíduo sobre as opiniões de outras 

pessoas que são importantes para ele em relação a realização ou não de um comportamento em 

questão. Este construto é determinado pelas crenças normativas do indivíduo sobre a motivação 

em concordar com as opiniões de outros indivíduos na realização de um comportamento 

(FISHBEIN; AJZEN, 1975).  

Por fim, Intenções refere-se à disposição das pessoas para realizar um comportamento 

específico (FISHBEIN; AJZEN, 1991). Em suma, o construto “Normas subjetivas” e o 

construto “Atitude” influenciam o construto “Intenção” que terá como consequência um 

comportamento futuro.  

A TRA de Fishbein e Ajzen (1975) considerada como uma das teorias mais influentes 

para explicar o comportamento humano (VENKATESH et al., 2003) é o modelo adaptado para 

esta pesquisa devido a sua capacidade de explicar como são determinadas as intenções 

comportamentais, que neste caso será a intenção do consumidor de adquirir aplicativos pagos 

por meio dos anúncios promocionais de aplicativos móveis.  

 

2.4 FATORES INFLUENCIADORES DA ATITUDE E INTENÇÃO RELACIONADOS COM 

MOBILE ADVERTISING 

 

Nesta subseção serão apresentados os fatores identificados na literatura que influenciam 

a atitude e intenção do consumidor em relação ao mobile advertising. Tais fatores serviram de 

base teórica para a elaboração do modelo de pesquisa, que busca explicar quais fatores 
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influenciam a atitude e intenção do consumidor em relação a aquisição de aplicativos pagos por 

meio de anúncios promocionais de aplicativos móveis.  

 

2.4.1 Entretenimento 

  

Entretenimento refere-se à capacidade de prover diversão e meios de relaxamento 

(MCQUAIL, 2010). Expressa o sentimento de prazer dos consumidores em relação às 

mensagens, como também seu interesse e lealdade quando a mensagem se mostra divertida e 

sucinta (ÜNAL; ERCIS; KESER, 2011). Devido à interface de usuário ser limitada em 

dispositivos móveis, anúncios para celular devem ser mais curtos do que os anúncios veiculados 

de modo tradicional, como comerciais de televisão (CHOI; HWANG; MCMILLAN, 2008).  

Serviços de entretenimento podem agregar valor para o cliente e aumentar a fidelidade 

dos clientes (HAGHIRIAN, MADLBERGER; TANUSKOVA, 2005). Kim e Han (2014) citam 

que, no contexto dos anúncios de smartphones, esses serviços também visam o aumento de 

valor do anúncio para o cliente. O entretenimento possui relação positiva com valor de 

publicidade no anúncio na web (DUCOFFE, 1995) e é um dos fatores importantes do mobile 

advertising (ÜNAL; ERCIS; KESER, 2011).  

Choi, Hwang e McMillan (2008) sugeriram que, visando aumentar o entretenimento em 

anúncios para dispositivos móveis, uma estratégia pode ser uma promoção de um produto ou 

serviço através de um jogo e para tornar mais divertido, incluir recursos de áudio ou vídeo ao 

formato da mensagem. Muitas aplicações de mobile advertising envolvem jogos, música e 

aplicações visuais e são fatores que estão imersos na dimensão de entretenimento, pois referem-

se ao prazer associado à mensagem (ALTUNA; KONUK, 2009). 

Bauer et al. (2005) constataram que valor de entretenimento e valor da informação são 

fatores fortes na aceitação do telefone celular como um meio inovador para a veiculação do 

conteúdo da propaganda. Todavia, os comerciantes devem se preocupar com mensagens em 

massa que não ofereçam nenhum valor de entretenimento e informação, ocasionando em 

reações negativas por parte dos consumidores. Outros estudos mostraram que o fator 

entretenimento afeta as atitudes dos consumidores em relação ao mobile advertising (TSANG; 

HO; LIANG, 2004; XU, 2006; HAGHIRIAN; MADLBERGER; INOUE, 2008).  

O entretenimento da aplicação e o anúncio influenciam a emoção dos usuários quando 

eles estão usando o aplicativo, dessa forma, se o aplicativo e anúncio forem interessantes, o 

usuário será mais favorável para a publicidade de aplicativos móveis (XU; LI, 2014). Neste 

contexto, formula-se a seguinte hipótese:  
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H1: Há uma relação positiva entre entretenimento e atitude do consumidor em relação aos 

anúncios promocionais de aplicativos móveis.  

 

2.4.2 Valor Informativo 

 
Valor informativo ou informatividade refere-se à capacidade para fornecer informações 

relevantes de forma eficaz (OH; XU, 2003). Além da informatividade ser importante para a 

publicidade, ela também afeta a percepção dos consumidores em relação à empresa e aos seus 

produtos (BLANCO; BLASCO; AZORÍN, 2010; LIU et al., 2012; KIM; HAN, 2014). No 

contexto de smartphones, a informatividade de mensagens publicitárias tem influência positiva 

no valor percebido da publicidade (KIM; HAN, 2014).  

Os usuários que percebem a publicidade online como um meio de fornecer informações, 

são mais propensos a beneficiá-la (WANG; SUN, 2010). A dimensão informatividade é a 

capacidade de anúncios fornecerem informações sobre os produtos com dados atualizados, em 

tempo hábil e de forma acessível (ALTUNA; KONUK, 2009; LIU et al., 2012; KIM; HAN, 

2014). Para que a informação veiculada através de dispositivos móveis seja relevante e 

atualizada, também essa deve estar correta e proporcionar benefícios aos consumidores (XU, 

2006). Barnes e Bauer (2005) ainda acrescentam outras características que essas informações 

devem apresentar, tais como: precisão, pontualidade e utilidade para o consumidor.   

Em um mercado competitivo, para prender a atenção dos consumidores é necessário que 

os anúncios sejam interessantes e agradáveis (LIU et al., 2012). Nos anúncios, a confiança dos 

consumidores nas informações que são visualizadas se torna crucial para tomada de decisões 

ou ações com base em informações incertas, pois a confiança é percebida como um retorno dos 

consumidores em relação à veracidade das informações contidas nos anúncios (OKAZAKI; 

NISHYAMA, 2007).  

Segundo Goh, Chu e Hu (2015), os usuários de dispositivos móveis podem a princípio 

rejeitar o conteúdo do anúncio, porém aqueles que continuam em contato com as informações 

expostas mostram-se mais engajados a interagir com o anunciante. Zha, Li e Yan (2014) 

argumentam que, em um ambiente online, no qual os consumidores podem interagir com a 

publicidade online, esses estão envolvidos ativamente e usam a publicidade para obter 

informações em relação aos produtos. Assim, corrobora com Sun et al. (2010, p.1) ao afirmarem 

que “o objetivo final da publicidade é convencer os consumidores a apreciar e comprar os 

produtos anunciados”.  

As mensagens com caráter informativo afetam positivamente a atitude do consumidor 

em relação ao mobile advertising (TSANG et al., 2004; XU, 2006; HAGHIRIAN; 
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MADLBERGER; INOUE, 2008; ÜNAL; ERCIS; KESER, 2011). Na questão dos aplicativos, 

se um anúncio exibido é mais relevante em relação ao que o usuário precisa, o usuário será mais 

favorável para a publicidade de aplicativos móveis (XU; LI, 2014). Mediante essas 

informações, foi desenvolvida a hipótese demonstrada logo a seguir:  

H2: Há uma relação positiva entre valor informativo e atitude do consumidor em relação 

aos anúncios promocionais de aplicativos móveis.  

 

2.4.3 Irritação 

  

O construto Irritação pode ser definido como a medida em que a mensagem publicitária 

é confusa e irritante para os consumidores (KIM; HAN, 2014). A irritação causada por 

mensagens publicitárias no dispositivo móvel pode influenciar negativamente sobre a atitude 

do consumidor frente aos anúncios (LI et al., 2002; CHOWDHURY et al., 2006; ALTUNA; 

KONUK, 2009).  Os consumidores podem se sentir confusos com os anúncios, como também 

irritados e podem reagir ignorando os anúncios (CHOWDHURY et al., 2006; ALTUNA; 

KONUK, 2009; XU, 2006).  

Para Ducoffe (1995, p.3), a exposição da publicidade transforma-se em uma experiência 

negativa "quando a publicidade emprega técnicas que incomodam, ofendem, insultam, ou são 

excessivamente manipuladoras, pois os consumidores tendem a percebê-la como uma 

influência indesejada e irritante”. O nível de irritação com o anúncio é percebido de forma 

distinta entre as culturas, isto pode ser resultado de diferentes experiências com o mobile 

advertising (CHOI et al., 2008). 

A irritação compreende a única dimensão negativa das atitudes dos consumidores em 

relação ao mobile advertising (ALTUNA; KONUK, 2009) e é considerada um fator 

significativo, depois dos fatores de entretenimento, credibilidade e informatividade (TSANG et 

al., 2004; CHOI et al., 2008). No contexto de aplicativos, Xu e Li (2014) afirmam que, se um 

usuário sentir que o anúncio é chato (importuno), ele vai ser menos favorável para a publicidade 

de aplicativos móveis. Assim, foi definida a seguinte hipótese de investigação: 

H3: Há uma relação negativa entre irritação e atitude do consumidor em relação 

aos anúncios promocionais de aplicativos móveis.  

 

2.4.4 Credibilidade  

 

A credibilidade (percepção do consumidor quanto à veracidade e confiabilidade) dos 

anúncios é considerada importante fator de medição dos efeitos publicitários, no qual a 

avaliação do consumidor é baseada em duas análises: a confiança do consumidor na fonte do 
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anúncio e o grau em que ele acredita que o anúncio seja verdadeiro (MACKENZIE; LUTZS, 

1989).  

Este fator está associado à credibilidade da fonte de informação (XU; LI, 2014).  Para 

Yang, Kim e Yoo (2013), é a medida em que os consumidores acreditam que a mobile 

advertising é confiável e credível. Os usuários de dispositivos móveis decidem abrir anúncios, 

principalmente, com base na confiança na propaganda e na marca anunciada (OKAZAKI; 

NISHYAMA, 2007). A credibilidade da propaganda é muitas vezes influenciada pela 

credibilidade corporativa (MACKENZIE; LUTZS, 1989; CHOI; RIFON, 2002; KIM; HAN, 

2014) ou pela capacidade do cliente em esperar que a empresa possa satisfazer os seus anseios 

por produtos e serviços (CHOI; RIFON, 2002).  

A avaliação da credibilidade da publicidade é realizada mediante o conteúdo oferecido 

pelos anúncios (LIU et al., 2012). Os anunciantes devem considerar o aumento da credibilidade, 

como também as necessidades dos consumidores e anunciar de forma honesta seus produtos, 

assim construindo a credibilidade dos anunciantes (ZHA; LI; YAN, 2014). A credibilidade afeta 

as atitudes dos consumidores em relação ao mobile advertising (TSANG; HO; LIANG, 2004; 

CHOWDHURY et al., 2006; XU, 2006).  

A percepção de credibilidade apresenta um papel importante de influência nas atitudes 

em relação ao anúncio e intenção de compra (CHOI; RIFON, 2002). No contexto de aplicativos 

móveis, quando os consumidores têm uma impressão favorável à aplicação móvel que estão 

usando, eles tendem a ser mais confiantes em relação ao anúncio (XU; LI, 2014). Portanto, foi 

estabelecida a seguinte hipótese: 

H4: Há uma relação positiva entre credibilidade e atitude do consumidor em relação aos 

anúncios promocionais de aplicativos móveis. 

 

2.4.5 Incentivos  

 

A publicidade baseada em incentivos é definida como uma abordagem que oferece 

recompensas financeiras específicas para os consumidores que estiverem de acordo em receber 

anúncio publicitário em seus celulares (TSANG; HO; LIANG, 2004). Os anúncios que 

envolvem incentivos afetam positivamente as intenções em relação aos mesmos (ÜNAL; 

ERCIS; KESER, 2011). Tsang, Ho e Liang (2004) nos resultados do seu estudo mostraram que 

o incentivo associado ao anúncio oferecido aos consumidores aumentou sua tendência para 

aceitar mensagens de mobile advertising.  

A maioria dos estudos de publicidade se referem a incentivos na forma de ganhos 

monetários genéricos, ou seja, descontos, créditos pré-pagos, e presentes (VARNALI; 
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YILMAZ; TOKER, 2012). Kim e Han (2014) argumentam que, quando os clientes veem 

cupons gratuitos ou preços com desconto na mensagem através de seu smartphone, eles buscam 

maneiras de obter esses incentivos. Os autores afirmam que os incentivos formam uma atitude 

favorável à intenção de compra em anúncios de smartphones. Por fim, sugerem que os 

anunciantes precisam adaptar os incentivos em diferentes tipos canais de anúncio de 

smartphone (por exemplo, SMS, MMS e anúncios “rich media”).  

Incentivos de diferentes formas podem influenciar a percepção do usuário de 

smartphone, no entanto, o usuário percebe negativamente a imposição de propagandas 

(CALAZANS, 2014). Um exemplo disso é o aplicativo Spotify® que oferece aos assinantes 

uma versão free (gratuita) de seu serviço de streaming de música, porém, os usuários terão que 

suportar a propaganda que vem aleatoriamente depois de uma música (SPOTIFY, 2016). 

Todavia, se os assinantes optarem pela versão premium (versão paga), não terão mais a 

interrupção do funcionamento do app pelos anúncios e, além disso, essa versão possui como 

incentivo para ser utilizada, 30 dias de experiência gratuita.  

Os consumidores mostram atitudes positivas em relação anúncios SMS apoiados por 

recompensas (ÜNAL; ERCIS; KESER, 2011). Alguns estudos provaram que a inclusão de 

incentivos (desconto, por exemplo) ou possibilidade de benefícios monetários têm influência 

na intenção do comportamento do consumidor (TSANG, HO E LIANG, 2004; ÜNAL; ERCIS; 

KESER, 2011). A atitude e intenção são afetadas pelo incentivo associado ao anúncio. Assim, 

estabelece a seguinte hipótese de investigação:   

H5a: Há uma relação positiva entre a variável Incentivo e Atitude do consumidor em 

relação aos anúncios promocionais de aplicativos móveis. 

H5b: Há uma relação positiva entre a variável Incentivo e Intenção em adquirir aplicativos 

pagos através dos anúncios promocionais de aplicativos em smartphones. 

 

2.4.6 Atitude  

 

 De acordo com Ajzen (1991), sobre atitudes em relação a um comportamento, cada 

crença liga o comportamento a um determinado resultado, ou para algum outro atributo, como 

o custo incorrido pela realização do comportamento. Os atributos que vêm a ser vinculado ao 

comportamento já são avaliados positiva ou negativamente e simultaneamente adquirem uma 

atitude em relação ao comportamento (AJZEN, 1991).  

Fishbein e Ajzen (1975) argumentam que as atitudes perante um objeto são 

determinadas pelo conjunto de crenças que os indivíduos têm sobre um objeto, ou seja, as 

pessoas têm crenças positivas ou negativas sobre um objeto associando a diversas 
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características ou atributos e formulam atitudes positivas ou negativas em relação a um objeto. 

A atitude do indivíduo em relação a algum objeto atua como determinante da intenção 

comportamental em desempenhar um determinado comportamento.  

 A atitude para com um anúncio é definida como uma predisposição a responder de forma 

favorável ou desfavorável a publicidade em geral (MAKENZIE; LUTZS, 1989 apud BLANCO 

et al., 2010).  Blanco (2010) desenvolveu um estudo na área do mobile advertising e seus 

resultados mostraram que fatores como entretenimento e informatividade percebido pelos 

consumidores afetavam suas atitudes, assim como a existência de influência positiva e direta 

de atitudes sobre intenções comportamentais.  

No estudo desenvolvido por Tsang, Ho e Liang (2004), foi investigada a relação entre 

as atitudes dos consumidores sobre o recebimento de anúncios SMS para dispositivos móveis 

e as relações entre atitude, intenção e comportamento. Os resultados do estudo revelaram que 

a atitude está relacionada com a intenção de receber anúncios, desde que estes sejam enviados 

com a permissão dos consumidores.  

Os resultados do estudo de Xu (2006) mostraram que, apesar das atitudes dos 

consumidores chineses não serem tão favoráveis para receber mobile advertising, foi notado 

que há uma relação direta entre as atitudes dos consumidores e as intenções de consumo. Os 

resultados dos estudos acima também são corroborados com os estudos de Ünal, Ercis e Keser 

(2011) e Pocinho (2012), que verificaram que o construto Atitude influencia no construto 

Intenção de comportamento, através da relação positiva entre atitude e intenção de adquirir o 

produto/serviço publicitado através do mobile advertising.  

Baseado nos estudos que pesquisaram a relação das atitudes e intenções 

comportamentais dos consumidores em relação ao recebimento de anúncios através do mobile 

advertising, foi desenvolvida a seguinte hipótese para este estudo:  

H6: Há uma relação positiva entre a variável Atitude e Intenção em adquirir aplicativos 

pagos através dos anúncios promocionais de aplicativos em smartphones.  

 

2.4.7 Normas Subjetivas 

 

 As normas subjetivas são determinadas pelas crenças normativas (crença do indivíduo 

sobre como realizar um comportamento com base na opinião de pessoas influentes para ele, 

seja familiares, amigos, colegas de trabalho, entre outros) multiplicadas pela motivação para 

concordar com o que as pessoas esperam na realização de um comportamento em questão 

(FISHBEIN; AJZEN, 1975). Segundo Moutinho e Roazzi (2010, p.282), “a motivação para 
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concordar com o referente trata-se do indivíduo está motivado ou não para aceitar a pressão 

exercida pelos seus pares quanto à realização do comportamento”.  

Na pesquisa de Zhang e Mao (2008), que examinaram a aceitação da publicidade SMS 

entre os jovens consumidores chineses, as normas subjetivas exerciam influência positiva na 

intenção de aceitar o envio de mensagens publicitárias, pois os usuários de dispositivos móveis 

levavam em consideração a opinião de pessoas importantes para eles. Bauer et al. (2005) e 

Lima (2011) também constataram em seus estudos que as normas sociais ou normas subjetivas 

tinham influência sobre a intenção do consumidor em adotar iniciativas de mobile advertising 

e mobile marketing.  

As normas subjetivas representam a percepção do indivíduo sobre a pressão social 

exercida sobre o sujeito incentivando-o ou não, na realização de um comportamento 

(MOUTINHO; ROAZZI, 2010). Nesse estudo, esse comportamento refere-se à influência das 

normas subjetivas na intenção do indivíduo em adquirir aplicativos pagos através dos anúncios 

que são expostos nos aplicativos gratuitos. Assim, foi estabelecida a seguinte hipótese: 

H7: As normas subjetivas podem influenciar a intenção de adquirir aplicativos 

pagos através dos anúncios promocionais de aplicativos em smartphones. 

 

2.4.8 Intenção de Comportamento 

 

 A Intenção de comportamento está relacionada com a disposição das pessoas em realizar 

um comportamento específico e, quanto mais forte for a intenção do indivíduo, maior a 

probabilidade do seu desempenho em relação ao comportamento (FISHBEIN; AJZEN, 1991). 

As intenções desempenham um impacto positivo sobre o comportamento (AJZEN; FISHBEIN, 

1980).  

A atitude é um fator que determina as intenções comportamentais e, por conseguinte, a 

intenção atua como determinante sobre o comportamento. Tsang et al. (2004) confirmam esta 

afirmação, pois investigando as atitudes dos consumidores sobre o recebimento de anúncios 

para dispositivos móveis, constataram que a atitude está positivamente relacionada com a 

intenção de receber anúncios e a intenção também tem uma relação positiva com o 

comportamento.  

 

2.4.9 Modelo da Pesquisa 

 

O estudo teve início com uma revisão bibliográfica sobre diversos aspectos relacionados 

ao mobile advertising. De início, foram realizados levantamentos de estudos já publicados sobre 

o tema específico, por meio de pesquisas bibliográficas em base de dados nacionais e 
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internacionais. Os materiais coletados nessas bases de dados serviram para verificar o progresso 

das pesquisas relacionadas a temática, identificando como os estudos foram feitos, relações, 

contradições e lacunas na literatura.  

Tendo sido demonstrados anteriormente os construtos que foram pesquisados para 

compor o modelo da pesquisa desta dissertação, o quadro 1 demonstra de forma sintetizada os 

construtos e as principais referências utilizadas na construção do modelo desta pesquisa. 

 

Quadro 1. Construtos do modelo da pesquisa 
Cód. Construtos Definição Referências 

ENT Entretenimento 

Expressa o sentimento de prazer dos consumidores em 

relação as mensagens, como também seu interesse e lealdade 

quando a mensagem se mostra divertida e sucinta. 

Ünal, Ercis e 

Keser (2011) 

INFO Informatividade 

A dimensão valor informativo ou informatividade é a 

capacidade de anúncios fornecerem informações sobre os 

produtos com dados atualizados, em tempo hábil e de forma 

acessível. 

Altuna e Konuk 

(2009); 

 Liu et al. (2012);  

Kim e Han (2014) 

IRT Irritação 
Definido como a medida em que a mensagem publicitária é 

confusa e irritante para os consumidores.  
Kim e Han (2014) 

CRD Credibilidade 

Está associada a credibilidade da fonte de informação. É a 

medida em que os consumidores acreditam que a mobile 

advertising é confiável e credível. 

Yang, Kim e Yoo 

(2013); 

Xu e Li (2014) 

INC Incentivos 

Refere-se a incentivos na forma de ganhos monetários 

genéricos, ou seja, descontos, créditos pré-pagos, e presentes 

para os consumidores que estiverem de acordo em receber 

anúncio publicitário. 

Tsang, Ho e Liang 

(2004);  

Varnali, Vilmaz 

 e Toker (2012) 

ATT Atitude 

Os atributos que vêm a ser vinculados ao comportamento são 

avaliados positiva ou negativamente e simultaneamente 

adquirem uma atitude em relação ao comportamento. A 

atitude para com um anúncio é definida como uma 

predisposição a responder de forma favorável ou desfavorável 

a publicidade em geral.  

Ajzen (1991);  

Makenzie e Lutzs 

(1989) 

NS 
Normas 

Subjetivas 

As normas subjetivas representam a percepção do indivíduo 

sobre as opiniões de pessoas influentes para ele sobre a 

realização ou não de um determinado comportamento.  

Fishbein e Ajzen 

(1975) 

BI 

Intenção 

de 

Comportamento 

Está relacionada à disposição das pessoas em realizar um 

comportamento específico. Neste estudo, ela é definida como 

a intenção em adquirir aplicativos pagos.  

Fishbein e Ajzen 

(1991) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Após apresentados os construtos, foi demonstrado o modelo de pesquisa e as relações 

existentes entre cada construto. Todo este processo, proveniente de uma revisão de literatura 

sobre o tema, serviu de base teórica para a elaboração do modelo de pesquisa, definindo as 

hipóteses e variáveis da pesquisa. A representação gráfica do modelo do presente estudo, pode 

ser observada na figura 4, logo a seguir: 
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Figura 4. Modelo de Pesquisa 

 
     Fonte: elaborado pela autora (2016)  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Os tópicos desta seção apresentam a caracterização da pesquisa, descrição da população 

e amostra, operacionalização das variáveis, instrumento e coleta de dados e o processo de 

análise dos dados. A figura 5 retrata o fluxograma da pesquisa:  

 

 Figura 5. Fluxograma da Pesquisa  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

A seguir, serão descritos os tópicos que compõem os procedimentos metodológicos que 

foram realizados para a execução da pesquisa. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva de caráter confirmatório. Segundo Vergara 

(2012), a pesquisa descritiva busca descrever as características de determinado fenômeno ou 

população, estabelecendo relações entre variáveis. Os estudos descritivos são utilizados para 

testar hipóteses, ou seja, com caráter confirmatório (HAIR JR et al., 2005). Nesta pesquisa 

busca-se investigar quais fatores influenciam o comportamento do consumidor em relação a 

anúncios promocionais de aplicativos móveis pagos.  

Quanto ao objeto de estudo, caracteriza-se como pesquisa de campo, já que se refere a 

uma investigação empírica desenvolvida no local, procurando analisar como o fenômeno 

acontece ou dispõe de elementos para explicá-lo (VERGARA, 2011). A abordagem da pesquisa 

é quantitativa, visto que se trata de um meio para testar teorias objetivas, examinando a relação 

entre as variáveis, que são medidas por meio de instrumentos e os dados analisados por 

procedimentos estatísticos (CRESWELL, 2010).  

A pesquisa quantitativa através da revisão de literatura descreve em detalhes a literatura 

existente em uma seção, assim como pode introduzir uma teoria (CRESWELL, 2010). O autor 

ainda recomenda escrever uma revisão da literatura formada por seções sobre a literatura 

relacionada às variáveis independentes e estudos que relacionem as variáveis independentes e 

dependentes. No que se refere ao tempo, a pesquisa é caracterizada como transversal, no qual 
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Malhotra (2006, p.102) define como “a coleta de informações de uma dada amostra de 

elementos da população somente uma vez”.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

A população refere-se ao conjunto de elementos que possuem as características que 

serão objeto de estudo (VERGARA, 2013). Complementando, Malhotra (2006, p. 320) afirma 

que “uma população é o agregado, ou soma, de todos os elementos que compartilham algum 

conjunto de características comuns e que compreende o universo para o problema de pesquisa 

de marketing”. A população desta pesquisa é compreendida por consumidores de aplicativos 

móveis, que possuam um dispositivo móvel (smartphone), acesso à internet e tenham instalado 

algum aplicativo gratuito (free apps) ou a versão premium (versão paga). 

Dentre os tipos de amostragem não probabilística, foi usada a amostragem por cotas. 

Este procedimento de amostragem dentre os não probabilísticos é o que apresenta maior rigor 

e tem como principais vantagens o baixo custo e o fato de conferir alguma estratificação à 

amostra (GIL, 2010). Uma amostra é um subconjunto relativamente pequeno da população. É 

extraída utilizando-se procedimentos probabilísticos ou não probabilísticos” (HAIR Jr. et al., 

2005, p. 237). 

Como estratégia de coleta, manter uma proporção equitativa entre essas partes na 

amostra é indispensável para que a mesma represente o todo, ou seja, a população. Além de 

manter a proporção entre as partes, Shnell e Kreuter (2005) apontam um índice de 

homogeneidade entre estratos ou “clusters”, baseadas nas correlações entre a mesma variável 

de um estrato e de outro. As diferenças entre estratos podem existir, mas uma correlação baixa 

indica que esses estratos devem ser analisados separadamente.  

A amostra foi composta por estudantes de graduação que fazem parte do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

O CCSA é composto pelos seguintes cursos: Administração, Ciências da Informação, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Turismo e Serviço Social. O instrumento de pesquisa 

foi aplicado com estudantes de todos os períodos dos cursos mencionados.  

A escolha do público alvo tem como justificativa os seguintes fatores: primeiro, 

representa uma amostra concisa e possuem familiaridade com dispositivos móveis e uso de 

aplicativos móveis. Um segundo fator está relacionado ao fato dos estudantes corresponderem 

uma parcela significativa no mercado de demanda de produtos/serviços. Instituto Nielsen 

(2014) mostrou que os proprietários de smartphones que passam mais tempo utilizando 
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aplicativos (37 horas, em média) são consumidores mais jovens entre 18 e 24 anos, o que 

corresponde a uma faixa etária significativa da amostra coletada.  

Um terceiro fator para a escolha refere-se ao acesso de forma facilitada pela 

pesquisadora à Instituição de Ensino Superior escolhida para coleta da pesquisa. O quarto fator 

diz respeito a quantidade de alunos matriculados nos cursos do CCSA, pois trata-se de um 

número que atende aos requisitos das técnicas de análise multivariada usadas nesta pesquisa.  

Por fim, outros estudos internacionais e nacionais com o tema de mobile advertising 

foram também realizados com estudantes universitários, mostrando relevância desse segmento 

para os estudos, podendo ser representantes de toda a população, devido a sua diversidade e 

inclinação para uso de tecnologia (PENG, 2006; CHOI; HWANG; MCMILLAN, 2008; 

HAGHIRIAN; MADLBERGER; INOUE, 2008; LIMA, 2011; POCINHO, 2012; XU; LI, 

2014).  

 

3.2.1 Cálculo da Amostra  

 

Para o cálculo da amostra, foi levado em consideração o poder estatístico e os efeitos 

das variáveis independentes nas dependentes. O poder estatístico é um cálculo baseado no poder 

de explicação desejado, sofrendo variação pela quantidade de amostra, pelos efeitos e pelo 

número de variáveis. O effect-size (tamanho do efeito) também modifica níveis de poder 

estatístico, pois são calculados pela razão entre o poder de explicação desejado e o erro de 

variância do modelo (FAUL et al., 2007; MAYR et al., 2007). O effect-size index consiste na 

proporção de variância explicada entre o número de variáveis preditoras (34) e o erro de 

variância dos resíduos (FAUL et al., 2007).  

O cálculo do teste a priori foi conduzido no software G*Power v.3, com a configuração 

de uso pela regressão. Como a técnica de equações estruturais é conceituada como uma série 

de regressões, o uso do cálculo da amostra pelo método da regressão é adequado. Faul et al. 

(2007, p.175) comenta sobre o software: “foi concebido como um programa geral de análise de 

poder para testes estatísticos comumente utilizados na investigação social e comportamental”.  

Sendo assim, por meio do software G*Power v.3 foi realizado o cálculo do poder 

estatístico fixado em 0,80, utilizando um limite de confiança de 95%, erro amostral de 5% e 

effect-size a priori de 0,15 (f² = 0,15). Os resultados dos cálculos mostraram que a amostra 

mínima necessária com o uso de 34 variáveis manifestas deve ser de 198 observações. O 

Gráfico 1 demonstra o crescimento do poder estatístico em razão do tamanho da amostra.  
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Gráfico 1. Poder estatístico a priori 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Hair et al. (2009) sugere que o mínimo de poder estatístico adequado é de 0,80. 

Conforme o gráfico acima, a amostra de 198 vai ao encontro do poder estatístico adequado. 

Hair et al. (2009) também salientam que um poder estatístico de 0,95 é considerado alto. Diante 

disso, uma amostra que varia de 198 a aproximadamente 300 traria significância estatística para 

o cálculo das estimativas.  

Para calcular a amostra requerida por curso, foi necessário ter conhecimento do total de 

alunos do CCSA, em cada um dos cursos que compõem o centro. Para tanto, buscou-se nas 

coordenações de cada curso tais informações. A população é conhecida, correspondendo à 3897 

alunos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN, divididos em sete cursos: 

Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Turismo, Serviço Social e Ciências da 

Informação. Cada curso é um estrato da população, resultando em estratos de 1º estágio. Os 

períodos de cada curso correspondem aos estratos de 2º estágio. 

 Sabe-se o número de alunos regulares matriculados por cada curso. Logo, a proporção 

que cada curso representa na população é apresentada na Tabela 1. O valor mínimo da amostra 

para uso da MEE partiu da amostra mínima para uso de variáveis quantitativas e para uso de 

técnicas paramétricas, para que o pressuposto de probabilidade normal não fosse violado (HAIR 

et al. 2009). Dessa forma, fixando em 30 a amostra mínima do curso com menor proporção 

(ciência da informação), o tamanho da amostra mínima de cada curso foi calculado e os valores 

somados, resultando em 540 observações (n). 

A partir desse valor, o cálculo da amostra estratificada foi realizado com o auxílio do 

software Excel. Para obter uma amostra estratificada, a proporção de cada estrato (We) foi 



42 

 

multiplicada pelo tamanho da amostra mínima (n) requerida no uso da MEE, no caso do 

presente estudo (540 observações). O resultado da estratificação em 1º estágio consta na coluna 

de amostra por curso (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Amostra mínima requerida por curso 
Estratificação 1º estágio Amostra por curso 

(ne = We*n) 

Administração ne= 540 (885/3897) = 540*0,22709777 = 123 

Economia ne= 540 (334/3897) = 540*0,08570695 = 46 

Contábeis ne= 540 (799/3897) = 540*0,20502951= 111 

Direito ne= 540 (1022/3897) = 540*0,26225302= 142 

Turismo ne= 540 (272/3897) = 540*0,06979728 = 38 

Serviço Social ne= 540 (355/3897) = 540*0,09109571= 49 

Ciências da Informação ne= 540 (230/3897) = 540*0,05901976 = 32 

Total 541 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Os cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis, por terem mais alunos, são 

aqueles que requerem maior número de respondentes. Para calcular a estratificação no 2º 

estágio, foi dividida a amostra por curso pelos períodos correspondentes a cada curso, 

resultando na amostra requerida por período. A Tabela 2 apresenta o cálculo da amostra 

estratificada em dois estágios. 

 

Tabela 2. Amostra Requerida 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Depois ter sido calculada a amostra requerida para cada curso, obteve-se um total de 

541 observações necessárias com a soma de cada estrato por curso. Em geral, a aplicação da 

Modelagem de Equações Estruturais (MEE) requer uma amostra maior em comparação com 

outras técnicas multivariadas (HAIR et al., 2009). Tendo a população e estratos conhecidos, 

todos com acessibilidade para aplicação do instrumento de pesquisa, foi delineado um plano de 

coleta baseado no cálculo da amostra.  

Após a coleta dos dados, foi verificado que o número de observações superou a amostra 

mínima. A amostra coletada é formada por 619 observações válidas, sendo maior do que o 

 

Total de 

alunos em 

cada curso 

Divisão Proporção 

Amostra 

por 

Curso 

Período 
Amostra por 

período 

Administração 885 0,22709777 22,71 123 10 13 

Economia 334 0,08570695 8,57 46 10 5 

Contábeis 799 0,20502951 20,50 111 10 12 

Direito 1022 0,26225302 26,23 142 10 15 

Turismo 272 0,06979728 6,98 38 8 5 

Serviço Social 355 0,09109571 9,11 49 8 7 

Ciências da Informação 230 0,05901976 5,90 32 8 4 

Total 3897   541   
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mínimo estipulado. A quantidade de observações obtidas está de acordo com os valores de 

referência exigidos.   

Dessa forma, foi realizado um teste a posteriori para o cálculo do poder com a 

quantidade real de observações válidas (619). O G*Power v.3 foi utilizado novamente para 

avaliar o poder estatístico e o effect-size que a amostra coletada representa. O Gráfico 2 

demonstra o poder estatístico em razão do tamanho da amostra coletada.  

 

Gráfico 2. Poder estatístico POST-HOC 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

O Gráfico 2 mostra que utilizando a amostra de 619 observações, limite de confiança de 

95%, erro amostral de 5% e effect-size a posteriori de 0,15 (f² = 0,15), obteve-se um poder 

estatístico de 0,9999. Deste modo, os testes a priori e a posteriori, serviram para constatar que 

a amostra utilizada na pesquisa possui poder estatístico acima conforme foi proposto por Hair 

et al. (2009).  

 

3.3 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
 

Para construção do referencial da pesquisa, foram realizadas pesquisas bibliográficas 

em base de dados nacionais e internacionais. Foram coletados artigos científicos no Portal de 

Periódicos Capes, filtrados pela palavra-chave: mobile advertising, considerando alguns fatores 

que foram sintetizados no quadro 2, logo a seguir: 
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Quadro 2. Formulário de pesquisa bibliométrica em mobile advertising 
FATORES DESCRIÇÃO ARTIGOS 

Áreas dos periódicos  Administração; Educação; Ciência da Informação   

Período  2005 a 2015 

String de busca 1  “mobile advertising” 

Filtro 1 Título, resumo e/ou palavras-chave  2278 

Fator de Inclusão 1  Periódico revisado por pares  460 

Filtro 2 
Tópicos: mobile, consumer, behavior, consumers, 

cellular telefones, marketing, mobile advertising 

184 

Filtro 3 
Bases: Wiley, Springerlink, Emerald, Material 

Business File, Science Direct, Gale, Scopus 

21 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Inicialmente o primeiro filtro foi o Portal de Periódicos Capes, pois possibilita o acesso 

pela comunidade cientifica brasileira a base de dados ou indexadores nos quais os periódicos 

são disponibilizados. Foram selecionadas as seguintes áreas dos periódicos a serem 

pesquisados: administração, educação e ciência da informação, pois possuem relação com a 

temática pesquisada. Em um primeiro momento, foram encontrados 2278 artigos que passaram 

pelo primeiro filtro: título, resumo e/ou palavras-chave, apresentando a expressão: mobile 

advertising.  

Depois foram selecionados periódicos revisados por pares, mostrando um maior rigor 

de avaliação dos artigos. Em seguida, para uma segunda filtragem foram colocados novos 

tópicos: mobile, consumer, behavior, consumers, cellular telefones, marketing, mobile 

advertising. Optou-se por um terceiro filtro para a triagem dos artigos, selecionando as 

seguintes bases de dados: Wiley, Springerlink, Emerald, Material Business File, Science Direct, 

Gale e Scopus. Além dessas bases, foi adicionada também a base de dados Google Scholar.  

Em cada base de dados, para a busca destes artigos foram utilizadas as palavras chaves: 

“mobile advertising”, “consumer behavior”, “apps”. Dessa forma, se o título, resumo e/ou 

palavras-chave apresentasse relação com o tema de interesse, realizava-se a leitura dos resumos. 

Se fosse verificado que o tema estava sendo abordado, o artigo era selecionado. Os artigos 

selecionados indicavam outros estudos que também foram pesquisados como fonte de 

referência, servindo também como fonte de busca. A figura 6 apresenta o procedimento 

metodológico de pesquisa bibliográfica utilizada neste trabalho para selecionar os artigos 

científicos. 
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Figura 6. Procedimento metodológico de pesquisa bibliográfica

 
       Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 Durante o desenvolvimento da pesquisa, também foram consultados livros na biblioteca 

física da universidade e alguns livros que foram mencionados na leitura dos artigos.   

 

3.4 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS E ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO 

DE PESQUISA 

 

A definição operacional das variáveis (Apêndice B) apresenta os códigos e a origem dos 

construtos que foram utilizados no instrumento de coleta de dados. Todos os itens utilizados 

para medir os construtos foram adaptados a partir de estudos anteriores com o intuito de 

melhorar a validade. Estas questões foram também modificadas para se ajustarem ao contexto 

do presente estudo.  

A realização da tradução e adaptação dos itens e construtos foi necessária, visto que os 

estudos anteriores foram desenvolvidos originalmente na língua inglesa e a presente pesquisa 

teve sua aplicação com respondentes brasileiros. Nesta etapa, contou-se com a ajuda de nove 

membros do grupo de pesquisa Gestão de Sistemas e Tecnologia da Informação (GESTI) da 
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UFRN, que possuem nível avançado em língua inglesa e, também com a revisão da orientadora 

apontando possíveis modificações textuais, redução e/ou aumento do número de itens e 

reformulação da estrutura do instrumento.  

Para a realização desta pesquisa, o instrumento utilizado para coletar os dados foi um 

questionário impresso contendo perguntas fechadas. Segundo Vergara (2011, p.52) “o 

questionário caracteriza-se por uma série de questões apresentadas ao respondente, por escrito, 

de forma impressa ou digital”. Com o objetivo de verificar o entendimento dos itens que 

constavam no questionário, foi realizado um teste piloto por meio eletrônico com 9 membros 

da base de TI, participantes do GESTI.  

Os mesmos vêm acompanhando o desenvolvimento deste estudo e possuem 

familiaridade com os termos aqui abordados. Os membros do GESTI apontaram as seguintes 

sugestões para melhorar o instrumento de pesquisa:  

 Deixar claro que os anúncios promocionais se referem aos anúncios que são exibidos 

durante o funcionamento do aplicativo gratuito, como forma de adquirir a versão paga 

do aplicativo; 

 Colocar os itens da escala na horizontal para facilitar o respondente na verificação do 

significado de cada item; 

 Misturar as afirmações, não apresentando por ordem de construto;  

 Modificar alguns termos que não estavam claros;  

 Acrescentar uma pergunta sobre a renda mensal; 

 Reformular algumas perguntas com uma linguagem mais adequada ao perfil dos 

respondentes;  

 Reformular perguntas que estavam proporcionando duplo entendimento ou perguntas 

muito parecidas;  

 

Qualquer questionário deve ser previamente administrado pelo pesquisador, com o 

intuito de avaliação da precisão e coerência das respostas (HAIR et al., 2005). Conforme as 

sugestões dos respondentes, o questionário de pesquisa passou por modificações e foi 

reestruturado. Após o teste piloto, para continuidade do refinamento do instrumento de 

pesquisa, realizou-se o pré-teste com o público alvo. “O pré-teste deve usar respondentes 

semelhantes àqueles da população a ser estudada, de modo a se resguardar quanto à adequação” 

(HAIR et al., 2009, p.560). A aplicação do pré-teste foi realizada com o questionário impresso 

(ver apêndice C). O pré-teste foi aplicado com 34 respondentes dos seguintes cursos: 

Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Química e Estatística.   
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O teste piloto e o pré-teste serviram para refinar o instrumento de coleta de dados, 

identificando possíveis deficiências na interpretação, adaptação das questões, falhas 

gramaticais, clareza nos enunciados das questões, ordem das respostas e para estipular o tempo 

médio de resposta. Nas duas aplicações (teste piloto e pré-teste), os respondentes indicaram a 

numeração das questões que julgaram ter dúvida ou alguma dificuldade sobre a interpretação 

ou compreensão dos itens do instrumento de pesquisa. 

Com os resultados do pré-teste, foram realizados análise dos dados quantitativos. “Itens 

que estatisticamente não se comportam como o esperado podem precisar de refinamento ou 

eliminação, para evitar problemas quando o modelo final é analisado” (HAIR et al., 2009, 

p.560). Primeiramente, foram examinados o total de valores ausentes (missing values) no 

conjunto de dados, correspondendo 3,2% do total de dados da amostra de pré-teste. Como 

medida corretiva, os valores ausentes foram substituídos pela mediana da variável ao invés da 

substituição pela média, pois modifica menos a variabilidade dos dados.  

Dando continuidade à análise dos dados do pré-teste, observou-se os valores extremos 

(outliers) por meio da representação gráfica do box-plot. Os valores mostrados são: o número 

da observação e o quão distante eles se encontram da mediana e se ultrapassam os limites 

mínimo e máximo. Como não ultrapassaram, nenhuma forma de substituição foi necessária, 

pois o efeito deles nas medidas de tendência central foi mínimo, ou seja, os resultados indicaram 

que nenhuma observação precisou ser excluída, pois todos conseguiram responder.  

Também foi avaliado os dados quanto a assimetria e curtose, que segundo Teo (2010) 

devem ficar entre 3 e -3 para serem adequadas. Acima de 3 indicam que a média está muito 

concentrada em um dos lados, com pouca variabilidade. Para tanto, se analisa o mínimo e 

máximo, além da média e da mediana para ajudar na decisão de excluir ou editar a variável no 

instrumento de pesquisa. Os resultados indicaram que nenhum valor ficou abaixo de 3 ou de -

3, ou seja, não foi necessário editar as afirmações.  

Com as sugestões de melhoria coletadas após o pré-teste e avaliação dos resultados por 

meio de análises quantitativas, procedeu-se à correção do instrumento de pesquisa, sendo mais 

uma vez reestruturado e elaborada sua versão final. O instrumento de pesquisa (Apêndice C) 

desenvolvido serviu para operacionalizar a medição dos seguintes construtos que fazem parte 

do modelo de pesquisa: Entretenimento, Valor informativo, Irritação, Credibilidade, Incentivos, 

Atitude, Normas subjetivas e Intenção comportamental.  

O instrumento de coleta de dados está dividido da seguinte maneira: o primeiro bloco 

(vide quadro 3) tem em sua composição questões com a finalidade de caracterizar o perfil do 

uso do aplicativo e dispositivo móvel pelo respondente com perguntas acerca de aquisição do 
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aplicativo, preço do aplicativo pago (caso tenha sido adquirido), tempo de uso do aplicativo, 

preço do dispositivo (nesse caso um smartphone), e sistema operacional do dispositivo móvel.  

 

Quadro 3. Bloco I do instrumento de pesquisa 
Cód. Questões Escala de resposta 

Pe01 Você possui um smartphone? Dicotômica 

Pe02 

Você já adquiriu aplicativo pago para seu smartphone? Dicotômica 

Quais? Aberta 

Qual valor foi pago pelo aplicativo (aproximadamente) ou pelo serviço do 

aplicativo (mensal/anual)? 
Aberta 

Pe03 

Quanto tempo você acha que gasta utilizando aplicativos em seu smartphone? 0 – 2 horas por dia 

2 – 3 horas por dia 

3 – 4 horas por dia 

Acima de 5 horas dia 

Pe04 
Qual o sistema operacional de seu smartphone? Android 

IOS 

Windows Phone 

Pe05 Preço do smartphone (aproximadamente)? Aberta 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

O segundo bloco (quadro 4) possui questões que tem como objetivo capturar as opiniões 

dos respondentes quanto aos fatores do mobile advertising que influenciam o comportamento 

do consumidor em relação a anúncios promocionais de aplicativos pagos. 

 

Quadro 4. Bloco II do instrumento de pesquisa 
Cód. Questões 

ATT1 Atitude para com a favorabilidade em aproveitar aos anúncios promocionais de aplicativos pagos. 

ATT2 Atitude de escolha em aproveitar aos anúncios promocionais de aplicativos pagos. 

ATT3 Atitude inteligente em aproveitar aos anúncios promocionais de aplicativos pagos. 

ATT4 Atitude de interesse em aproveitar aos anúncios promocionais de aplicativos pagos. 

ENT1 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são divertidos. 

IFO1 
Eu percebo que os anúncios promocionais de aplicativos são boa fonte de informação sobre 

produtos/serviços. 

IRT1 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos não são intrusivos. 

CRD1 Eu percebo os anúncios promocionais de aplicativos como uma referência para uma possível compra. 

INC1 Estou disposto a receber anúncios promocionais de aplicativos quando se oferecem bonificações. 

NS1 
Se eu adquirir aplicativos pagos por meio dos anúncios promocionais de aplicativos, meus amigos 

vão me considerar esperto. 

ENT3 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são animados. 

IFO2 Anúncios promocionais de aplicativos fornecem informações relevantes sobre produtos/serviços. 

IRT2 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos não são incômodos. 

CRD4 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são confiáveis. 

INC4 Eu respondo aos anúncios promocionais de aplicativos para receber prêmios. 

NS2 
Se eu adquirir aplicativos pagos por meio dos anúncios promocionais de aplicativos, meus amigos 

vão considerar o seu uso útil. 

ENT2 Eu percebo que os anúncios promocionais de aplicativos são agradáveis. 

IFO3 Anúncios promocionais de aplicativos fornecem informações oportunas sobre produtos/serviços. 

IRT3 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos não são irritantes. 

CRD2 Eu acredito no conteúdo dos anúncios promocionais de aplicativos. 

INC3 Estou satisfeito de receber anúncios promocionais de aplicativos que oferecem descontos. 

NS3 
Se eu adquirir aplicativos pagos por meio dos anúncios promocionais de aplicativos, meus amigos 

vão considerar o seu uso valioso. 

ENT4 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são estimulantes. 
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IFO4 
Anúncios promocionais de aplicativos fornecem informações que estão atualizadas sobre 

produtos/serviços. 

IRT4 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos não são enganosos. 

CRD3 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são convincentes. 

IFO5 Anúncios promocionais de aplicativos tornam acessíveis as informações sobre produtos/serviços. 

INC2 Eu respondo aos anúncios promocionais de aplicativos para receber descontos. 

IFO6 
Anúncios promocionais de aplicativos são convenientes para receber informações sobre 

produtos/serviços. 

IRT5 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos não são confusos. 

IFO7 Anúncios promocionais de aplicativos fornecem informações completas sobre produtos/serviços. 

BI1 
Penso em aproveitar os anúncios promocionais de aplicativos para adquirir aplicativos pagos quando 

tiver oportunidade 

BI2 Tenho a intenção de adquirir aplicativos pagos por meio de anúncios promocionais de aplicativos. 

BI3 Espero aproveitar os anúncios promocionais de aplicativos para adquirir aplicativos pagos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Para mensuração das 34 variáveis, foi utilizado uma escala Likert de sete pontos 

indicando o grau de concordância ou discordância dos respondentes para cada uma das 

afirmações dispostas no questionário, variando de “discordo totalmente” à “concordo 

totalmente”. A escala Likert nas pesquisas em administração pode ser utilizada para medir 

intenções ou importância, bem como outros conceitos (HAIR JR et al., 2005). No instrumento 

de pesquisa a escala Likert de sete pontos foi distribuída da seguinte maneira: 1 (um) “discordo 

totalmente”, 2 (dois) “discordo”, 3 (três) “discordo um pouco”, 4 (quatro) “indiferente”, 5 

(cinco) “concordo um pouco”, 6 (seis) “concordo”, 7 (sete) “concordo totalmente”.  

Por fim, o terceiro bloco (quadro 5) está composto por questões voltadas para 

caracterizar o perfil demográfico dos respondentes, com questões quanto ao gênero, idade, 

estado civil, curso do respondente e período do curso. 

 

Quadro 5. Bloco III do instrumento de pesquisa 
Cód. Questões Escala de resposta 

Pe06 Gênero 
Feminino 

Masculino 

Pe07 Qual sua idade? Aberta 

Pe08 Estado Civil 

Solteiro (a) 

Casado (a) 

Outros 

Pe09 Qual o seu curso? Aberta 

Pe10 

Qual a renda bruta média das pessoas que moram 

na sua casa 

Até R$ 1.760 – Até 2 SM (Salários mínimos) 

De R$ 1.760 a R$ 3.520 – 2 a 4 SM                                               

De R$ 3.520 a R$ 5.280 – 4 a 6 SM                                               

De R$ 5.280 a R$ 7.040 – 6 a 8 SM 

De R$ 7.040 a R$ 8.800 – 8 a 10 SM 

Acima de R$ 8.800 – mais de 10 SM 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Neste instrumento, optou-se por dispor as questões referentes ao construto “Irritação” 

em uma relação inversa se comparadas às demais, ou seja, a redação foi em um tom oposto ao 

que se desejava medir: a influência negativa dos anúncios promocionais na intenção de compra 
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de aplicativos móveis. De tal modo, a influência das variáveis do construto “Irritação” se 

revelaria maior entre aqueles respondentes que assinalaram a escala na opção de discordância 

em relação a esses itens. O uso desta redação permitiu facilitar o preenchimento do questionário 

pelos respondentes, assim como a análise dos dados.  

 

3.5 COLETA DE DADOS E PROCEDIMENTOS ÉTICOS ADOTADOS 

 

Para facilitar o acesso a população alvo da pesquisa e proceder com o plano de coleta 

de dados, buscou-se o contato com à coordenação dos cursos. Foi pedido a distribuição dos 

horários das aulas das turmas de todos os períodos e localização das salas de aulas. Durante a 

aplicação dos questionários foi pedida a autorização dos professores da universidade para a 

realização da pesquisa antes ou durante o horário de aula. O plano de coleta de dados está 

representado no quadro 6. 

 

Quadro 6. Plano de coleta de dados 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

A coleta dos dados, por meio do questionário impresso, ocorreu no período de 07 a 17 

de março de 2016, nos setores I e V da UFRN, nos turnos: manhã, tarde e noite. O instrumento 

de pesquisa foi aplicado com todos os períodos de cada um dos sete cursos de graduação que 

compõem o CCSA. Para garantir que um aluno não tenha respondido o questionário mais de 

uma vez, foi escolhido aplicá-lo preferencialmente nas aulas das disciplinas obrigatórias de 

cada período e, além disso, perguntou-se antes de entregar o questionário ao aluno se ele já 

havia respondido a pesquisa.  

Na aplicação do questionário, foram observados e respeitados os princípios éticos 

necessários na realização da pesquisa, sem prejuízos ou riscos para os participantes. Antes de 

responderem ao questionário, foram dadas instruções aos respondentes a respeito do que se 

tratava a pesquisa, apresentado o objetivo da pesquisa, a garantia do anonimato, assim como 

explicitado que a participação do respondente era de forma voluntária. Por fim, na apresentação 

do instrumento de pesquisa, ficou claro que os dados fornecidos iriam ser utilizados apenas para 

análises estatísticas.  

Curso Quantidade de Períodos Turno 

Administração 10 Manhã e Noite 

Ciências da Informação 8 Tarde 

Contábeis 10 Manhã e Noite 

Direito 10 Manhã e Noite 

Economia 10 Manhã e Noite 

Serviço Social 8 Manhã e Tarde 

Turismo 8 Tarde 
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3.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Após a coleta, os dados foram tabulados com o auxílio do software estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS,) versão 22.0. Foram coletadas 701 observações. No 

entanto, 82 foram invalidadas, seja por não pertencer ao público-alvo ou por ter muitos dados 

faltantes em uma mesma observação. Ao final da triagem, 619 observações foram mantidas, 

com 44 variáveis. Em um primeiro momento, realizou-se o tratamento dos dados, identificando 

os valores ausentes (missing values). 

O relatório MVA (Missing Value Analysis) foi gerado para a avaliação dos valores 

ausentes e dos valores extremos.  A figura 7 apresenta o resumo geral de valores ausentes (dados 

perdidos). O primeiro gráfico mostra que em todas as variáveis, pelo menos um estudante 

deixou de responder, o segundo mostra que 32,31% da amostra deixou de responder pelo menos 

1 questão e, o terceiro gráfico mostra que o total de dados ausentes representa 2,11% do total 

de dados da amostra. Diante dos resultados, com o índice geral dos valores ausentes abaixo de 

3% na amostra, optou-se por substituir os dados faltantes pelo método da mediana das variáveis. 

A substituição pela mediana nesse caso é mais indicada do que pelo método da média, pois 

modifica menos a variabilidade dos dados.  

 

Figura 7. Resumo geral de valores ausentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Seguindo o tratamento dos dados, foi verificado os dados ausentes das variáveis 

qualitativas. O resultado (tabela 3) mostrou que os valores ausentes oscilaram de 0% a 1,5%, 

indicando que não há a necessidade de substituição dos valores.  
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Tabela 3. Estatísticas Univariadas 

 
N 

Ausente 

Contagem Porcentagem 

Aquisição de aplicativo pago para o smartphone 619 0 0,0 

Tempo gasto com aplicativos no smartphone 616 3 0,5 

Sistema operacional do smartphone 617 2 0,3 

Gênero 616 3 0,5 

Estado Civil 614 5 0,8 

Curso 619 0 0,0 

Renda 610 9 1,5 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

3.7 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

As técnicas estatísticas utilizadas na presente pesquisa são multivariadas. A análise 

multivariada compreende um conjunto de técnicas e métodos estatísticos que analisam 

simultaneamente duas ou mais variáveis (HAIR et al., 2009). Foram utilizadas as técnicas de 

análise fatorial exploratória (AFE), e a modelagem de equações estruturais em dois passos: 

análise fatorial confirmatória (AFC) e modelo estrutural (ME). Foi utilizado o software (SPSS) 

para a AFE. Para a AFC e ME foi utilizado o software AMOS. A análise fatorial exploratória 

foi usada apenas com o objetivo de refinamento ou redução, como uma etapa introdutória da 

análise fatorial confirmatória. 

O AMOS (Analysis of Moment Structures) também conhecido como CB-SEM, utiliza o 

método de covariâncias nos cálculos das estimativas (BABIN; SVENSSON, 2012). A escolha 

do método depende de certas características e condições da pesquisa. Hair, Ringle e Sarstedt 

(2011) discutem critérios de escolha do método, sendo eles: o objetivo da pesquisa, uso de 

construtos formativos no modelo de mensuração, a complexidade do modelo estrutural, o 

atendimento de pressupostos e de amostra para cada método e por fim, a melhor forma de 

avaliação do modelo.  

A operacionalização da pesquisa seguiu o que normalmente é realizado em estudos 

empíricos que utilizam as análises de equações estruturais, no qual a maioria das pesquisas de 

administração utilizam instrumentos de pesquisa com autoavaliação dos consumidores, atitudes 

e/ou opiniões dos gestores e funcionários acerca de relações existentes na realidade empresarial 

(DAVCIK, 2014). O autor ainda afirma que um pesquisador desenvolve um modelo que é uma 

representação de diferentes fenômenos relacionados com relações causais no mundo real. 

A Modelagem de Equações Estruturais é uma combinação única de técnicas 

multivariadas fundamentada na análise de regressão múltipla e análise fatorial e, sua utilização 

permite que seja feita uma avaliação conjunta dos efeitos dos construtos presentes no modelo 

de pesquisa (Hair et al., 2009). 
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É uma família de modelos estatísticos que buscam explicar as relações entre múltiplas 

variáveis. Fazendo isso, ela examina a estrutura de inter-relações expressas em uma 

série de equações, semelhante a uma série de equações de regressão múltipla. Tais 

equações descrevem todas as relações entre construtos (as variáveis dependentes e 

independentes) envolvidos na análise (HAIR et al., 2009, p.543).  

 

A primeira etapa da análise foi a análise estatística descritiva (média, mediana, desvio 

padrão e coeficiente de variação), que servirá para identificar o perfil da amostra quanto ao 

gênero, idade, estado civil, curso, renda e, para verificar a frequência das variáveis. Para a 

segunda etapa, o banco de dados foi importado para o AMOS para as análises do modelo de 

mensuração e modelo estrutural, com fins de validar empiricamente as hipóteses do estudo por 

meio das técnicas de Modelagem de Equações Estruturais (MEE) também denominada de 

Análises de Equações Estruturais (AEE).  

De forma sucinta, o quadro 7 mostra a caracterização da pesquisa, quanto aos objetivos, 

objeto, abordagem, tempo, população, amostra, instrumento de pesquisa, método de coleta de 

dados e processo de análise dos dados. Por fim, o quadro 8 apresenta uma síntese teórico-

metodológica da pesquisa com os objetivos específicos, hipóteses, itens do questionário, 

autores e técnicas estatísticas que serão utilizadas para realização da presente pesquisa. 

 

Quadro 7. Caracterização da pesquisa 
CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

QUANTO AOS OBJETIVOS 
Pesquisa descritiva (HAIR JR et al., 2005; 

VERGARA, 2012) 

QUANTO AO OBJETO Pesquisa de campo (VERGARA, 2011) 

QUANTO A ABORDAGEM Quantitativa (CRESWELL, 2010) 

QUANTO AO TEMPO Estudo transversal (MALHOTRA, 2006) 

POPULAÇÃO 
Consumidores de aplicativos móveis (MALHOTRA, 

2006; VERGARA, 2013). 

AMOSTRA 
Não probabilística por cotas (HAIR JR et al., 2005; 

RAO, 2013). 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 
Questionário impresso (HAIR JR et al., 2005; 

VERGARA, 2011) 

COLETA DE DADOS Levantamento de dados (survey) 

FORMA DE APLICAÇÃO Presencial 

ANÁLISE DOS DADOS 

Modelagem de Equações Estruturais (HAIR et al., 

2009; HAIR, RINGLE E SARSTEDT, 2011; BABIN; 

SVESSON, 2012)  

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Quadro 8. Síntese Teórico-Metodológica da Pesquisa 

OBJETIVOS DA PESQUISA HIPÓTESES 
ITENS DO 

QUESTIONÁRIO 
AUTORES 

TÉCNICAS 

ESTATÍSTICAS 

Verificar a influência dos fatores: 

Entretenimento, Valor informativo, 

Irritação e Credibilidade sobre a Atitude em 

relação a anúncios promocionais de 

aplicativos móveis. 

H1: Há uma relação positiva entre Entretenimento e Atitude 

do consumidor em relação a anúncios promocionais de 

aplicativos móveis. 

ENT1, ENT2, 

ENT3, ENT4  
Adaptado de Ünal, 

Ercis e Keser 

(2011); 

Pocinho (2012); 

Xu e Li (2014) 

Análise Fatorial 

Exploratória 

(AFE) e Análise 

Fatorial 

Confirmatória 

(AFC); Matriz de 

correlações 

H2: Há uma relação positiva entre Valor Informativo e 

Atitude do consumidor em relação a anúncios promocionais 

de aplicativos móveis. 

IFO1, IFO2, IFO3, 

IFO4, IFO5, IFO6, 

IFO7 

H3: Há uma relação negativa entre Irritação e Atitude do 

consumidor em relação a anúncios promocionais de 

aplicativos móveis. 

IRT1, IRT2, IRT3, 

IRT4, IRT5 

H4: Há uma relação positiva entre Credibilidade e Atitude 

do consumidor em relação a anúncios promocionais de 

aplicativos móveis. 

CRD1, CRD2, 

CRD3, CRD4 

Adaptado de Tsang, 

Ho e Liang (2004); 

Liu et al. (2012) 

Examinar a influência do Incentivo sobre a 

Atitude e Intenção em adquirir aplicativos 

pagos. 

H5a: Há uma relação positiva entre a variável Incentivo e 

Atitude do consumidor em relação a anúncios promocionais 

de aplicativos móveis. 

 

H5b: Há uma relação positiva entre a variável Incentivo e 

Intenção em adquirir aplicativos pagos através dos anúncios 

promocionais de aplicativos em smartphones. 

INC 1, INC2, INC3 

Adaptado de Ünal, 

Ercis e Keser 

(2011) 

Modelo estrutural 

Examinar a influência da Atitude do 

consumidor sobre a Intenção em adquirir 

aplicativos pagos. 

H6: Há uma relação positiva entre a variável Atitude e 

Intenção em adquirir aplicativos pagos através dos anúncios 

promocionais de aplicativos em smartphones. 

ATT1, ATT2, 

ATT3, ATT4 

Adaptado Ünal, 

Ercis e Keser 

(2011); 

Pocinho (2012) 

Modelo estrutural 

Examinar a influência das Normas 

Subjetivas sobre a intenção em adquirir 

aplicativos pagos. 

H7: As Normas Subjetivas podem influenciar os níveis de 

Intenção de adquirir aplicativos pagos através dos anúncios 

promocionais de aplicativos em smartphones. 

NS1, NS2, NS3 
Adaptado de 

Pocinho (2012) 
Modelo estrutural 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com base na amostra coletada, 

que corresponde a um total de 619 questionários válidos. Na primeira etapa, por meio da análise 

de estatística descritiva, têm-se a caracterização da amostra (perfil demográfico da amostra, a 

caracterização da amostra quanto ao uso do aplicativo no seu dispositivo móvel e análise 

descritiva das variáveis através da média, mediana, desvio padrão, assimetria e curtose). Logo 

em seguida, têm-se a segunda e terceira etapa da análise da pesquisa. Essas etapas abordam as 

técnicas de análise fatorial exploratória – AFE (análise de pressupostos da técnica) e, as análises 

do modelo de mensuração e modelo estrutural por meio das técnicas da modelagem de equações 

estruturais (MEE).  

A MEE foi executada em dois passos. Primeiramente usando-se o AFC são avaliados o 

ajuste do modelo de mensuração e validade de construto. Em seguida, o modelo estrutural (ME) 

é testado somente depois que a mensuração adequada e a validade de construto tenham sido 

estabelecidas. Por fim, os resultados são discutidos com base na teoria vigente. O quadro 9 

mostra as etapas da análise da pesquisa, as técnicas que foram utilizadas, o objetivo de cada 

etapa e os softwares para análise dos dados.  

 

Quadro 9. Etapas da análise da pesquisa 
1º etapa 2º etapa 3º etapa 

Técnica: Estatística 

Descritiva 

Técnica: Análise 

Fatorial Exploratória 

(AFE) 

Modelagem de Equações Estruturais (MEE) 

Técnica: Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC) 

Técnica: Modelo Estrutural 

(ME) 

Objetivo: 

Investigação das 

variáveis 

Objetivo: Análise de 

pressupostos da 

técnica 

Objetivo: Validação do 

modelo de medida 

Objetivo: Validação do 

modelo estrutural 

Software SPSS v. 22 Software AMOS v.21 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Logo a seguir, serão apresentados os resultados das análises dos dados realizada por 

meio dos procedimentos estatísticos e técnicas de análise multivariadas.   

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O perfil dos respondentes (alunos dos cursos do CCSA-UFRN) foi delineado a partir do 

gênero, idade, estado civil, curso e renda familiar. Inicialmente, foi investigado qual o gênero 

predominante na amostra coletada. O resultado é apresentado no Gráfico 3.  
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Gráfico 3. Gênero dos respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

De acordo com o Gráfico 3, dos 619 respondentes, 52,60% são do gênero feminino e 

47,40% correspondem ao gênero masculino. Dessa forma há um equilíbrio entre os 

respondentes, mas ainda uma leve predominância de respondentes do gênero feminino.  

No que se refere à idade, mostrada no Gráfico 4, o mínimo encontrado foi de 16 anos e 

a máximo de 35 anos, com medidas de tendência central de: 22,47 (média), 21 (mediana), 20 

(moda), 3,99 (desvio padrão). O coeficiente de variação foi de 0,1 (desvio padrão/média). Esse 

coeficiente informa se a média é uma medida representativa, sendo igual ou maior que 0,5.  

Logo a média é representativa. 
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Gráfico 4. Histograma: Idade 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto ao estado civil dos participantes da pesquisa, há uma predominância de pessoas 

solteiras correspondendo a 86,81% da amostra, como pode ser visto no Gráfico 5. Esse resultado 

está relacionado com o resultado da variável anterior, indicado pela amostra coletada, na qual há 

uma prevalência de respondentes jovens. 

 

Gráfico 5. Estado civil dos respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Em relação ao curso em que o respondente está matriculado, apresentado no Gráfico 6, 

foi verificado que a maior parte da amostra se concentra nos cursos de Direito (21%), 

Administração (20,52%) e, Contábeis (19,55%). Os percentuais concentrados nesses três cursos 

estão relacionados com a quantidade de alunos ativos por curso, já que esses possuem menos 

evasão comparados aos demais que compõem a amostra coletada. Além disso, esses cursos 

também possuem maior oferta de vagas para ingresso dos estudantes na universidade. A 

proporção de alunos em cada curso na amostra seguiu a proporção de alunos em cada curso 

referente à população.  

     

Gráfico 6. Curso dos respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Por último, na caracterização do perfil demográfico, a variável renda familiar foi 

mensurada, conforme é apresentada no Gráfico 7. Em relação à renda familiar média, é possível 

perceber que a grande parte dos respondentes possui renda familiar de R$ 1.760 a R$ 3.520 

(entre 2 e 4 salários mínimos) com 52,63% do total da amostra coletada, contrastando com os 

15,08% que declararam ter renda familiar acima de R$ 8.800 (mais de dez salários mínimos).  
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Gráfico 7. Renda dos respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

4.1.1 Caracterização da amostra quanto ao uso do aplicativo no seu dispositivo móvel 

 

Neste bloco do questionário, os respondentes foram questionados ainda sobre o uso do 

aplicativo em seus smartphones, bem como algumas características do seu dispositivo móvel. 

Observou-se que, 427 dos respondentes (68,98%) não adquiriram aplicativo pago para seu 

smartphone, enquanto 192 estudantes (31,02%) já adquiriram aplicativo pago para seu 

smartphone, mostrando que uma parcela da amostra já possui familiaridade com a compra de 

um aplicativo pago. O resultado pode ser visualizado no Gráfico 8. Quanto ao preço que os 

respondentes pagaram pelo aplicativo ou pelo serviço do aplicativo, o valor pago em média foi 

de R$ 16,68, declarado por 141 respondentes. Alguns respondentes não declararam o valor 

pago. 
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          Gráfico 8. Aquisição de aplicativo pago para o smartphone 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Quando foi realizado o cruzamento dos dados do variável gênero por aquisição de 

aplicativo, constatou-se (Gráfico 9) que daqueles que disseram já ter adquirido aplicativo pago 

para seus smartphones, 91 respondentes (47,67%) são do gênero feminino e 100 respondentes 

(52,36%) são do gênero masculino.  

           

Gráfico 9. Gênero por aquisição de aplicativo pago  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Também foi confrontado a variável renda em relação a aquisição de aplicativo pago. 

Verificou-se (Gráfico 10) que os 42 respondentes (22,11%), parte da amostra que tem maior 

poder aquisitivo com uma renda familiar acima de R$ 8.800 (mais de dez salários mínimos), 

foram a maior porcentagem da amostra que adquiriu aplicativo pago.  

 

Gráfico 10. Renda por aquisição de aplicativo pago 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

No que diz respeito ao tempo gasto na utilização de aplicativos no smartphone (Gráfico 

11), 193 respondentes (31,33%) gastam mais de 4 horas por dia com os aplicativos. Após cruzar 

os dados de idade com o tempo gasto na utilização de aplicativos, verificou-se que dos 

respondentes que gastam mais de 4 horas por dia, ou seja, os que passam mais tempo são jovens 

entre 18 e 24 anos. Corroborando com o resultado da pesquisa do Instituto Nielsen (2014), a 

qual mostrou que os proprietários de smartphones que passam mais tempo utilizando 

aplicativos são consumidores com essa faixa etária. 
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Gráfico 11. Tempo gasto com aplicativos no smartphone 

 
            Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Em relação ao sistema operacional do smartphone, nos resultados (Gráfico 12) há uma 

prevalência do sistema Android, relatado por 425 dos respondentes (68,88%), 134 dos 

estudantes (21,72%) relataram ter o sistema operacional IOS e apenas 58 dos respondentes 

(9,40%) afirmaram possuir o sistema operacional Windows Phone em seus dispositivos. Há 

predominância do sistema Android pode ser explicada pelo custo ser mais acessível e ter uma 

maior variedade de modelos. Quanto ao preço que os respondentes pagaram pelo smartphone, 

o valor pago em média foi de R$ 1091,74, declarado por 599 respondentes. Alguns 

respondentes não declaram o valor pago pelo smartphone.  
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Gráfico 12. Sistema operacional do smartphone 

 
     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Ao usar os aplicativos gratuitos, os anúncios podem ser vistos por meio de banner ou 

junto ao conteúdo dos vídeos e, a interrupção da usabilidade do aplicativo pode influenciar na 

decisão de pagar pelo aplicativo. Dessa forma, há uma relação direta entre o sistema operacional 

do smartphone e problemas no funcionamento do dispositivo e das aplicações móveis instaladas 

nele. 

Para avaliar as variáveis relacionadas ao preço pago pelo aplicativo e o preço do 

smartphone, fez-se o uso de histogramas ou gráfico de barras verticais com curva normal. 

Segundo Hair et al, (2009, p.51) “o histograma é uma representação gráfica da distribuição de 

uma única variável e é usado para fazer uma comparação visual com a distribuição normal”. Os 

histogramas podem ser visualizados no apêndice D.  

Por fim, nesta subseção, após a leitura da resposta aberta do instrumento de pesquisa 

que questionava se os respondentes já tinham adquirido aplicativo pago para seu smartphone, 

organizaram-se os dados em uma coluna do Excel e foi feito um ranking dos 10 aplicativos 

mais citados pelos respondentes nesse estudo e, número de vezes que foram citados (quadro 

10).  
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Quadro 10. Os dez aplicativos mais citados 
Posição Aplicativos Número de citações 

1º Netflix 83 

2º Spotify 53 

3º Jogos 15 

4º Afterlight 9 

5º Camera + 8 

6º Deezer 7 

7º Vade Mecum 5 

8º Runtastic 3 

9º Globo Play 3 

10º Calculadora HP 12C 3 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

O Netflix e o Spotify foram os aplicativos mais citados pelos respondentes. O aplicativo 

do Netflix é um serviço de streaming bastante popular para assistir filmes e séries de Tv online, 

no qual o primeiro mês de experimentação é gratuito, cobrando uma mensalidade após o 

período de testes. O Spotify também é uma plataforma de streaming e oferece músicas online, 

sendo compatível com diversos sistemas operacionais. Os usuários podem ter uma experiência 

mais completa no streaming ao assinar o Spotify Premium. O número de citações desses dois 

aplicativos foi elevado, mostrando um alto nível de popularidade entre os respondentes da 

pesquisa.  

Da classificação acima, os aplicativos Afterlight (terceira posição), Camera + (sétimo 

lugar) e Runtastic (sexagésimo terceiro lugar) aparecem entre os cem aplicativos pagos mais 

vendidos na loja da Apple Store (APPLE, 2016). Dentre os aplicativos de jogos comprados 

pelos respondentes, foi citado um exemplo de aplicativo freemium: Plants vs Zombies, que tem 

seu download grátis tanto na loja de aplicativos da Apple como do Google, porém, se o usuário 

quiser utilizar alguns recursos do jogo, terá que pagar por eles.  

 

4.1.2 Análise descritiva das variáveis 

 

Na avaliação das variáveis de forma descritiva, foram avaliadas média, mediana, desvio 

padrão, assimetria e curtose. A média e a mediana são caraterizadas como medidas de tendência 

central. Conforme Corrar, Paulo e Dias (2009, p.14), “na análise descritiva de uma distribuição 

estatística é fundamental, além da determinação de uma medida de tendência central, conhecer 

a dispersão dos dados”. O desvio padrão é caracterizado como medida de variabilidade. A 

assimetria é a propriedade que indica a tendência de maior concentração dos dados em relação 

ao ponto central e é medida baseada nas relações entre média, mediana e moda, e a curtose é a 

característica que se refere ao grau de achatamento (CORRAR; PAULO; DIAS, 2009).  



65 

 

Os resultados (Tabela 4) apontam que as variáveis 07, 08, 24, 25, 27 e 30 – possuem as 

maiores médias e estão relacionadas aos itens dos fatores: irritação, informatividade e 

credibilidade. Essas médias oscilaram entre 3 e 4, mostrando que os anúncios são percebidos, 

mas não impactam na reação dos consumidores de forma negativa e nem de forma positiva. Os 

desvios-padrão não ultrapassaram 2, indicando que a variabilidade das variáveis está 

controlada, ou seja, os dados não são muito dispersos. Logo, a média é representativa.  

 

Tabela 4. Médias e desvios das variáveis quantitativas 

Cód. Variável Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Assimetria Curtose 

IRT1 Intrusivos 4,72 5 1,83 - 0,45 - 0,81 

CRD1 Referência para compra 3,92 4 1,77 - 0,15 - 1,06 

IFO5 Informações acessíveis 3,88 4 1,55 - 0,25 - 0,67 

IRT5 Confusos 3,84 4 1,69 0,07 - 0,78 

IFO4 Informações atualizadas 3,76 4 1,62 - 0,04 - 0,79 

IRT4 Enganosos 3,74 4 1,69 0,07 - 0,81 

IFO2 Informações relevantes 3,61 4 1,65 - 0,03 - 0,94 

INC1 Bonificações 3,60 4 1,88 0,06 - 1,12 

ATT3 Pouco/muito inteligente 3,58 4 1,64 0,16 - 0,64 

IFO3 Informações oportunas 3,50 4 1,55 - 0,02 - 0,84 

IFO1 Boa fonte de Informação 3,49 4 1,66 0,00 - 1,06 

IFO6 Conveniência para receber informações 3,32 3 1,62 0,09 - 0,97 

ATT2 Péssima/boa escolha 3,27 3 1,58 0,29 - 0,51 

ATT4 Desinteressante/ interessante 3,18 3 1,85 0,43 - 0,88 

CRD3 Convincentes 3,03 3 1,51 0,27 - 0,86 

CRD4 Confiável 2,94 3 1,49 0,50 - 0,30 

INC3 Abatimentos 2,90 3 1,75 0,54 - 0,73 

NS2 Uso útil 2,86 3 1,57 0,35 - 0,69 

ATT1 Desfavorável/favorável 2,86 2,5 1,72 0,72 - 0,33 

BI1 Pretensão de aquisição 2,86 2 1,67 0,48 - 0,87 

CRD2 Credível 2,83 3 1,53 0,60 - 0,31 

IFO7 Informações completas 2,78 3 1,43 0,66 - 0,01 

NS3 Uso valioso 2,76 3 1,53 0,40 - 0,78 

ENT4 Estimulantes 2,64 2 1,57 0,68 - 0,43 

ENT3 Engraçado 2,57 2 1,60 0,71 - 0,43 

INC2 Resposta aos descontos 2,55 2 1,77 0,86 - 0,37 

IRT3 Irritantes 2,53 2 1,77 1,08 0,18 

IRT2 Incômodos 2,51 2 1,75 1,07  0,16 

BI3 Expectativa de aquisição 2,51 2 1,64 0,84 - 0,31 

NS1 Esperto 2,51 2 1,51 0,66 - 0,33 

INC4 Prêmios 2,47 2 1,82 0,98 - 0,27 

BI2 Intenção de aquisição 2,39 2 1,54 0,88 - 0,18 

ENT1 Divertido 2,33 2 1,43 0,84 - 0,16 

ENT2 Agradável 2,22 2 1,42 1,20  1,02 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Assimetrias acima de 3 e abaixo de -3 indica que a média está muito concentrada em 

um dos lados, com pouca variabilidade. A curtose avalia se a média está muito concentrada 

para baixo ou para cima, usando os mesmos valores de referência. Essas medidas avaliam o 

pressuposto da normalidade multivariada. Para essas variáveis se analisa o mínimo e máximo, 
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além da média e da mediana para ajudar na decisão de excluir ou editar a variável no 

instrumento de pesquisa.  

Nos resultados acima, tanto a assimetria como a curtose das variáveis ficaram abaixo de 

3 e acima de -3, sendo aceitável (TEO,2010) e, mostra que a média não está muito concentrada 

em um dos lados, ou seja, não apresenta tendenciosidade. Dessa forma, as variáveis podem ser 

consideradas normais. Nessa primeira etapa da análise, por meio da estatística descritiva, foi 

utilizado o software SPSS v.22, no qual as variáveis foram investigadas e os principais 

resultados foram as frequências do perfil, médias, desvios e testes de normalidade.  

 

4.2 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA (AFE) 

 

A análise fatorial exploratória (AFE) diz respeito à segunda etapa realizada para a 

análise dos dados e, serviu como uma etapa preliminar da modelagem de equações estruturais 

(MEE) em dois passos. O objetivo do uso da AFE foi refinar o modelo da pesquisa por uma 

pesquisa de especificação que, conforme a explicação de Maroco (2010, p. 218), “procura 

encontrar o melhor subconjunto de fatores e variáveis reflexas que apresente uma combinação 

ótima de simplicidade (parcimônia) e qualidade de ajustamento”.  

Na análise fatorial exploratória, o pesquisador “analisa, entende e identifica uma 

estrutura de relacionamento entre as variáveis a partir do resultado da análise fatorial” 

(CORRAR, PAULO E DIAS, 2009, p. 80). A AFE fornece ao pesquisador informação sobre 

quantos fatores são necessários para melhor representar os dados (HAIR et al., 2009). Por meio 

da AFE, buscou-se a triagem de variáveis que não se adequam ao modelo fatorial.  

Para indicar quais variáveis melhor se ajustam aos dados, contribuindo de forma 

significativa no poder de explicação do modelo e, em conformidade com os pressupostos da 

AFE, Corrar, Paulo e Dias (2009, p. 91), sugerem os seguintes passos a serem realizados:  

 

1. Cálculo da matriz de correlação: nessa etapa é avaliado o grau de relacionamento 

entre as variáveis e a conveniência da aplicação da análise fatorial.  

2. Extração dos fatores: determinação do método para cálculo dos fatores e definição 

do número de fatores a serem extraídos. Nessa etapa, busca-se descobrir o quanto 

o modelo escolhido é adequado para representar os dados.  

3. Rotação dos fatores: etapa na qual se busca dar maior capacidade de interpretação 

dos fatores.  

4. Cálculo dos escores: os escores resultantes desta fase podem ser utilizados em 

diversas outras análises.  
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No cálculo da matriz de correlações, são consideradas para cada variável as correlações, 

índices de anti-imagem, comunalidade, cargas fatoriais e identificação de cross-load. A seguir, 

o quadro 11, mostra a definição de cada um desses pressupostos e os valores de referência para 

os cálculos.  

 

Quadro 11. Pressupostos da AFE e valores de referência 
Testes de adequação de pressupostos Valores de referência Autores 

Anti-imagem: Matriz das correlações parciais entre 

variáveis após a análise fatorial, e que representa o grau 

em que os fatores explicam um ao outro nos resultados.  

Deve ser igual ou maior que 0,5  

 

Hair et al. 

(2009); 

Pereira (2013) 

Comunalidade: Quantia total de variância que uma 

variável original compartilha com todas as outras 

variáveis incluídas na análise.  

Deve ser igual ou maior que 0,5.  

 

Hair et al. 

(2009); 

Pereira (2013) 

Carga fatorial: Correlação entre as variáveis originais 

e os fatores, bem como a chave para o entendimento da 

natureza de um fator em particular.  

Deve ser igual ou maior que 0,4 

em uma dimensão. 

Hair et al. 

(2009); 

Pereira (2013) 

Cross-load: Incidência de cargas fatoriais altas em duas 

ou mais dimensões para a mesma variável, implicando 

que dimensões D1 e D2 poderiam enquadrar a mesma 

variável.  

Não deve ter carga fatorial acima 

de 0,4 em duas dimensões ou mais. 

 

Hair et al. 

(2009); 

Pereira (2013) 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Na avaliação dos pressupostos, as variáveis passaram pelos testes de adequação de 

pressupostos e as variáveis que não apresentaram índices com valores de referência 

consideráveis foram descartadas do modelo da pesquisa. A cada exclusão, a AFE foi novamente 

rodada, pois qualquer modificação no modelo fatorial implica resultados diferenciados 

(CORRAR; PAULO; DIAS, 2007). Os oito construtos do modelo eram formados por 34 

variáveis, dessas 10 reprovaram em um ou mais testes e foram descartadas do modelo de 

pesquisa. A Tabela 5 mostra os resultados que tornam as variáveis inaceitáveis e a ordem em 

quem foram excluídas. 

 

Tabela 5. Variáveis excluídas do modelo fatorial 
Código Variável Critério de exclusão Índice (s) 

CRD1 Questão 8 Comunalidade; Cross-load 0,489; 0,416 e 0,388 

CRD3 Questão 26 Comunalidade; 0,430; 

IRT1 Questão 7 Comunalidade; Carga Fatorial 0,346; 0,339 

IFO7 Questão 31 Comunalidade 0,446 

NS1 Questão 10 Comunalidade 0,466 

ENT2 Questão 17 Cross-load 0,487 e 0,477 

ENT4 Questão 23 Cross-load 0,401 e 0,413 

IRT3 Questão 19 Cross-load  0,576 e 0,430 

IFO1 Questão 6 Cross-load 0,565 e 0,467 

IRT2 Questão 13 Cross-load 0,545 e 0,403 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Além da matriz de correlação, observa-se que outros testes nos permitiram avaliar se os 

dados originais viabilizaram a utilização da AFE de forma satisfatória. O teste de Esfericidade 

de Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity) testou a significância geral de todas as correlações 

entre as variáveis e o teste Keiser-Meyer-Olkin (KMO) checou a adequação da amostra. Corrar, 

Paulo e Dias (2009) afirmam que o teste de KMO mede o grau de correlação parcial entre as 

variáveis (medida de adequação da amostra) e o teste de esfericidade de Bartlett indica se a 

matriz de correlação é uma matriz identidade (correlação zero entre as variáveis).  

Hair et al. (2009, p.110) estabelecem que, “a medida de adequação da amostra varia de 

0 a 1, alcançando 1 quando cada variável é perfeitamente prevista sem erro pelas outras 

variáveis”. Um teste de esfericidade de Bartlett estatisticamente significante (sign. < 0,05) 

indica que correlações suficientes existem entre as variáveis para se continuar a análise (HAIR 

et al., 2009). Na tabela 6, o resultado obtido com o teste KMO foi o valor de 0,883, sendo 

considerado adequado para a análise fatorial. E o no teste de Esfericidade de Bartlett foi de 

0,000 (sign. < 0,05), indicando que entre as variáveis existe correlações significativas.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Na etapa anterior foi avaliado o grau de relacionamento entre as variáveis e a 

conveniência da aplicação da análise fatorial. Em seguida, na próxima etapa, buscou-se 

descobrir o quanto o modelo escolhido é adequado para representar os dados. O próximo passo 

foi a escolha do método de extração de fatores e definição do número de fatores a serem 

extraídos. Para este estudo, foi escolhido o método de extração conhecido por Análise de 

Componentes Principais (ACP). E optou-se por demonstrar o gráfico scree plot.  

Segundo Hair et al. (2009, p.114), o teste scree plot “é usado para identificar o número 

de fatores que podem ser extraídos antes que a quantia de variância única comece a dominar a 

estrutura de variância comum”. O Gráfico 13 exibe os primeiros 34 fatores extraídos do estudo.  

 

 

Tabela 6. Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adequação de amostragem 0,883 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 6087,088 

df 276 

Sig. 0,000 
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Gráfico 13. Gráfico de autovalor para o critério de teste scree plot. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

 O ponto no qual o gráfico começa a ficar na horizontal é considerado indicativo do 

número máximo de fatores a serem extraídos (HAIR et al., 2009). O gráfico do scree plot mostra 

que os primeiros sete fatores se qualificariam, pois, apresentam um autovalor acima de 1. O 

método de extração de análise de componentes principais se mostrou mais adequado, já que 

essa análise é usada quando o objetivo é resumir a maior parte da informação original 

(variância) a um número mínimo de fatores para fins de previsão (HAIR et al., 2009).  

A variância total explicada pelos sete fatores (extraídos pela análise de componentes 

principais) é de quase 70%. Estes números são considerados satisfatórios, o que nos permite 

aprofundar as análises sobre os fatores gerados pela análise fatorial. A tabela 7 mostra que o 

poder de explicação do modelo atingiu 66,63% com sete fatores que obtiveram autovalor acima 

de 1, próximo de 70%, considerado como um bom índice. O fator 1: informatividade é o que 

mais contribui para a solução fatorial, com 13,26% de variância. Em seguida, respectivamente 

vem os fatores: atitude (11,86%), intenção (10,24%), incentivo (10,03%), credibilidade e 

normas sociais (8,59%) e os dois últimos fatores são entretimento (6,43%) e irritação (6,18%). 
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Esses dois fatores são os que menos contribuem para a solução fatorial e, são formados apenas 

por duas variáveis.     

 

Tabela 7. Variância total explicada 

Componente 

Valores próprios iniciais 

Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Somas rotativas de 

carregamentos ao quadrado 

Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa 

1 7,317 30,487 30,487 7,317 30,487 30,487 3,183 13,264 13,264 

2 2,208 9,199 39,686 2,208 9,199 39,686 2,853 11,886 25,150 

3 1,772 7,384 47,070 1,772 7,384 47,070 2,458 10,240 35,390 

4 1,292 5,382 52,452 1,292 5,382 52,452 2,407 10,031 45,421 

5 1,262 5,258 57,710 1,262 5,258 57,710 2,064 8,599 54,020 

6 1,096 4,568 62,278 1,096 4,568 62,278 1,544 6,434 60,454 

7 1,046 4,359 66,637 1,046 4,359 66,637 1,484 6,183 66,637 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Teste de adequação do ajuste: Qui-quadrado 251,640; df = 113; sig = 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Em seguida foi realizada a etapa que consistiu na escolha do método de rotação dos 

fatores, na qual buscou-se dar maior capacidade de interpretação dos fatores. Foram usados os 

métodos VARIMAX (método ortogonal) e Kappa (método oblíquo). O método VARIMAX é 

considerado superior a outros métodos de rotação fatorial ortogonal para conseguir uma 

estrutura fatorial simplificada (HAIR et al., 2009). E o método Kappa assume as correlações 

entre os fatores. Os resultados com ambas as rotações geraram resultados similares, com sete 

construtos. Evidencia-se que as correlações entre os construtos não influenciam de maneira 

significativa nos resultados do modelo, já que as correlações são fracas e moderadas.  

Na tabela 6, foi apresentado o teste de qualidade de ajuste, com significância igual a 

zero (sig = 0,000). O valor do teste foi obtido a partir da condução da fatorial pelo método de 

extração de máxima verossimilhança (ML – maximum likelihood). O método ML compara a 

matriz original dos dados com uma matriz estimada, em seguida o teste qui-quadrado indica se 

essas matrizes são semelhantes. Com o resultado obtido é possível afirmar que o modelo por 

componentes principais gerou uma solução fatorial com qualidade de ajuste satisfatório.  

Para comprovar a confiabilidade dos construtos pesquisados, foi utilizado o Alpha de 

Cronbach (α), definido por Hair et al. (2009, p.100) como: “medida de confiabilidade que varia 

de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70 considerados o limite inferior de aceitabilidade”. Para 

os fatores 1, 2, 3, 4 e 5 o índice (α) ultrapassou 0,7, sendo considerados como uma boa 

confiabilidade. No entanto, para os fatores 6 e 7, não foi medido o índice (α), pois esses fatores 
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estariam violando o pressuposto de medida forte (fator formado por pelo menos três itens), não 

representando de maneira adequada a confiabilidade dos fatores. 

Na Tabela 8 é possível visualizar os resultados da análise fatorial com a adequação das 

variáveis por meio da pesquisa de especificação, bem como os resultados do Alpha de Cronbach 

(α) para cada construto.  

 

Tabela 8. Adequação das variáveis aos pressupostos da AFE 
Item 

avaliado 

Variável Anti-

imagem 

Comunalidade Correlações Cargas 

fatoriais 

Alpha de 

crombach 

(1) Informatividade     0,831 

IFO2 Informações relevantes 0,913 0,603 0,603 0,684  

IFO3 Informações oportunas 0,914 0,616 0,616 0,737  

IFO4 Informações 

atualizadas 

0,935 0,538 0,538 0,696  

IFO5 Informações acessíveis 0,907 0,639 0,639 0,762  

IFO6 Conveniência para 

receber informações 

0,917 0,635 0,635 0,724  

(2) Atitude     0,845 

ATT1 Desfavorável/favorável 0,871 0,646 0,646 0,759  

ATT2 Péssima/boa escolha 0,838 0,760 0,760 0,843  

ATT3 Pouco/muito 

inteligente 

0,846 0,672 0,672 0,790  

ATT4 Desinteressante/ 

interessante 

0,891 0,696 0,696 0,792  

(3) Intenção     0,878 

BI1 Pretensão de aquisição 0,927 0,754 0,754 0,784  

BI2 Intenção de aquisição 0,873 0,813 0,813 0,842  

BI3 Expectativa de 

aquisição 

0,863 0,834 0,834 0,829  

(4) Incentivo     0,760 

INC1 Bonificações 0,915 0,502 0,502 0,612  

INC2 Resposta aos descontos 0,857 0,714 0,714 0,797  

INC3 Abatimentos 0,939 0,508 0,508 0,553  

INC4 Prêmios 0,813 0,729 0,729 0,810  

(5) Credibilidade e Normas 

sociais 

    0,726 

CRD2 Credibilidade 0,931 0,525 0,525 0,518  

CRD4 Confiabilidade 0,896 0,605 0,605 0,630  

NS2 Uso útil 0,857 0,716 0,716 0,751  

NS3 Uso valioso 0,871 0,697 0,697 0,662  

(6) Entretenimento      

ENT1  Divertido 0,845 0,751 0,751 0,789  

ENT3 Engraçado 0,862 0,717 0,717 0,745  

(7) Irritação      

IRT4 Enganosos 0,801 0,648 0,648 0,752  

IRT5 Confusos 0,778 0,677 0,677 0,772  

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Nessa segunda etapa da análise, por meio da AFE, foi utilizado o software SPSS v.22 e, 

foram analisados os pressupostos da técnica. Os principais resultados foram: inspeção da matriz 

de correlações, adequação da amostra e significância do modelo. A fatorial exploratória foi 
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usada apenas com o objetivo de refinamento ou redução, ou seja, como uma etapa introdutória 

da análise fatorial confirmatória.  

 

4.3 MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS (MEE) 

 

Ao término da primeira e segunda etapa da análise dos dados da pesquisa, se deu a 

operacionalização da terceira etapa, com o auxílio do software AMOS v.21. Esta última etapa 

foi executada por meio da modelagem de equações estruturais (MEE) em dois passos. O 

primeiro passo consiste na AFC, na qual foram avaliados os pressupostos para o uso da técnica, 

comunalidades, cargas fatoriais, relações entre construtos, teste de ajustamento, validação do 

modelo de mensuração e confiabilidade dos construtos do modelo.  

O segundo passo da MEE consiste no modelo estrutural (avaliação das relações causais, 

taxas de variância explicada, confirmação das hipóteses, testes de ajustamento e validação), no 

qual são avaliadas as relações entre os construtos e, as relações causais são adicionadas ao 

modelo de medida. Assim, encontrando-se como produto o modelo estrutural ajustado da 

pesquisa.  

 

4.3.1 Análise Fatorial Confirmatória (AFC) 

 

4.3.1.1 Análise de pressupostos  

 

 A análise fatorial confirmatória (AFC) foi realizada para avaliar a adequação e 

qualidade de ajustamento do modelo de medida. Para tanto, primeiramente foram avaliados os 

pressupostos (normalidade multivariada, linearidade, covariâncias amostrais não-nulas, regra 

de três indicadores, ausência de multicolinearidade, medida forte e Inexistência de outliers) 

para o uso da MEE com base nas recomendações de Hair et al. (2009) e Maroco (2010).  

O primeiro pressuposto avaliado foi o de normalidade multivariada das variáveis de 

pesquisa, por meio do cálculo dos coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku). Maroco (2010) 

define valores de referência de sk < 3 e ku < 10, enquanto Teo (2010) só considera aceitável 

valores de ku < 3. A Tabela 9 apresenta os valores de sk e ku para cada variável. Os resultados 

demonstraram-se satisfatórios conforme os valores de referência indicados pela literatura, ou 

seja, com valores próximos a zero. Assim, pode-se concluir que este pressuposto foi atendido.  

 

Tabela 9. Estimativas de normalidade multivariada das variáveis 

Variável min max Assimetria (sk) Curtose (ku) 

IRT5 1,000 7,000 0,070 -0,787 

IRT4 1,000 7,000 0,106 -0,812 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 O segundo pressuposto analisado foi a linearidade do modelo, no qual foram avaliadas 

as relações causais entre as variáveis latentes. Esse pressuposto foi atendido pelo software 

AMOS, sem restrições às relações estimadas e, com isso confirmando a linearidade do modelo. 

Em seguida o terceiro pressuposto diz respeito às covariâncias amostrais não-nulas. Maroco 

(2010, p. 61) afirma: “A existência de fatores latentes operacionalizados por um conjunto de 

variáveis manifestas exige que estas apresentem algum tipo de associação. Isto é, que a sua 

covariância não seja nula”. A matriz de covariância apresentada pelo software AMOS, atende a 

este pressuposto.  

 O quarto pressuposto verificado foi da regra de três indicadores para cada construto.  

Hair et al. (2009) argumenta que, modelos com amostras grandes (mais de 300) que atendem à 

regra de três indicadores, geralmente não produzem casos Heywood. Hair et al. (2009, p. 588) 

define “Uma solução fatorial que produz uma estimativa de variância de erro menor que 0 (uma 

variância negativa de erro) é chamada de caso Heywood. Tal resultado é logicamente impossível 

porque implica um erro menor que 0% em um item”. 

IRT2 1,000 7,000 1,073 0,154 

ENT4 1,000 7,000 0,681 -0,442 

ENT3 1,000 7,000 0,711 -0,444 

ENT1 1,000 7,000 0,843 -0,172 

NS3 1,000 7,000 0,400 -0,792 

NS2 1,000 7,000 0,350 -0,696 

CRD4 1,000 7,000 0,508 -0,308 

CRD2 1,000 7,000 0,607 -0,320 

INC4 1,000 7,000 0,981 -0,283 

INC3 1,000 7,000 0,544 -0,742 

INC2 1,000 7,000 0,858 -0,380 

INC1 1,000 7,000 0,063 -1,126 

BI3 1,000 7,000 0,839 -0,325 

BI2 1,000 7,000 0,885 -0,195 

BI1 1,000 7,000 0,486 -0,872 

ATT4 1,000 7,000 0,436 -0,886 

ATT3 1,000 7,000 0,162 -0,652 

ATT2 1,000 7,000 0,297 -0,516 

ATT1 1,000 7,000 0,724 -0,341 

IFO6 1,000 7,000 0,099 -0,974 

IFO5 1,000 7,000 -0,250 -0,679 

IFO4 1,000 7,000 -0,046 -0,794 

IFO3 1,000 7,000 -0,020 -0,849 

IFO2 1,000 7,000 -0,033 -0,950 

Multivariate    131,825 
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 Antes da condução da AFC, os construtos irritação e entretenimento violavam o 

pressuposto da regra de três indicadores. Para que esse pressuposto não fosse violado, foi 

adicionada uma variável para cada construto, possibilitando testar os construtos no modelo de 

mensuração. No entanto, após gerar o modelo de mensuração, 2 construtos (construto irritação 

e construto credibilidade e normas sociais) violaram esse pressuposto, mantendo apenas 2 

indicadores por construto. Diante disso, esses construtos foram excluídos. Essa exclusão poderá 

ser visualizada mais adiante ao apresentar as reespecificações do modelo de mensuração.  

 O quinto pressuposto analisado refere-se à multicolinearidade. Hair et al. (2009, p. 542) 

define como: “Extensão em que um construto pode ser explicado pelos demais na análise. 

Quando a multicolinearidade aumenta, ela complica a interpretação de relações, pois é mais 

difícil averiguar o efeito de qualquer construto em especial devido as suas inter-relações”. Tem 

como objetivo a identificação de relacionamentos entre as variáveis, que só existem se tiver 

certo grau de multicolinearidade (CORRAR; PAULO; DIAS, 2009). Foi utilizado o SPSS v. 22 

na estimativa do teste VIF através de uma de regressão linear múltipla (RLM) de acordo com 

as sugestões de Corrar, Paulo e Dias (2007). O pressuposto só é atendido quando os índices 

obtidos pelas variáveis não ultrapassam o valor de 5,0. Após realizado o teste VFI, os resultados 

obtidos oscilaram entre 1,000 e 3,472, ou seja, sendo resultados satisfatórios.  

O sexto pressuposto levado em consideração foi o de Medida forte. Esse pressuposto 

se aplica a escala utilizada pelo instrumento de pesquisa e foi atendido na fase de validação da 

escala. O instrumento de pesquisa (Apêndice C) utiliza uma escala métrica de 1 a 7 pontos para 

mensurar as 34 variáveis, as quais estão associadas a apenas um único construto, gerando 

variáveis discretas. 

Por fim, o sétimo e último pressuposto, diz respeito a inexistência de outliers. Esse 

pressuposto foi atendido em dois momentos: os outliers univariados foram tratados ainda na 

fase de tratamento dos dados, e os outliers multivariados foram identificados e excluídos a partir 

do cálculo do índice da Distância Quadrada de Mahalanobis (D²). Os resultados desses índices 

são apresentados posteriormente, visto que esse pressuposto também é necessário no 

ajustamento do modelo de medida.  

 

4.3.1.2 Ajustamento, validação e confiabilidade do modelo de mensuração 

 

Após serem avaliados os pressupostos para análise da técnica, foram avaliadas as 

comunalidades e cargas fatoriais com valores mínimos de 0,5 para ambos (MAROCO, 2010; 

KLINE, 2005). Também foram avaliados os índices de modificação e os índices de qualidade 

de ajustamento do modelo de medida para resultar na qualidade de ajustamento global do 
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modelo fatorial. Para Maroco (2010, p. 43), a finalidade de estimar tais índices é “quantificar a 

qualidade de ajustamento do modelo em face de modelos de referência que avaliam quer o 

melhor ajustamento possível ou com o modelo de pior ajustamento possível” (MAROCO, 2010, 

p. 43).  

Na avaliação da qualidade do modelo, os índices foram calculados pelo AMOS v. 21. 

Hair et al. (2009) explica que, para oferecer perspectivas alternativas de ajuste do modelo, 

pesquisadores desenvolveram diversas medidas de qualidade de ajuste e, múltiplos índices de 

ajuste devem ser usados para avaliar qualidade de um modelo e devem incluir:  

 O valor χ² e o df associado 

 Um índice de ajuste absoluto (ou seja, GFI, RMSEA ou SRMR) 

 Um índice de ajuste incremental (ou seja, CFI ou TLI) 

 Um índice de qualidade de ajuste (GFI, CFI, TLI, etc.) 

 Um índice de má qualidade de ajuste (RMSEA, SRMR, etc.) 

Cada programa de MEE (AMOS, LISREL, EQS, etc.) inclui um conjunto de índices um 

pouco diferente, mas todos eles contêm a estatística X², o CFI e o RMSEA, considerados como 

valores importantes para avaliar o ajuste do modelo. Nessa pesquisa foram utilizados índices 

de ajuste absoluto (Estatística X²; GFI - índice de qualidade de ajuste; RMSEA – Raiz do Erro 

Quadrático Médio de Aproximação), índices de ajuste incremental ou relativos (CFI – Índice 

de Ajuste Comparativo; TLI – Índice de Tucker Lewis; NFI – Índice de Ajuste Normal), índice 

de parcimônia (PCFI – CFI parcimonioso; PNFI – NFI parcimonioso) e índice baseado na teoria 

da informação (MECVI – Índice de ECVI Ajustado).  

O índice χ²/df é o quociente do teste qui-quadrado sobre os números de graus de 

liberdade (Df). A recomendação é que a razão seja menor do que 5 (MAROCO, 2010). O índice 

GFI é baseado na porcentagem das covariâncias observadas que são explicadas pelas 

covariâncias presentes no modelo. O intervalo possível de valores GFI é de 0 a 1, com valores 

maiores indicando melhor ajuste, ou seja, valores maiores que 0,9 são considerados bons (HAIR 

et al., 2009).  

O RMSEA é uma medida que tenta corrigir a tendência da estatística de χ² a rejeitar 

modelos com amostras grandes ou grande número de variáveis observadas (HAIR et al., 2009); 

A questão sobre qual valor RMSEA é adequado ainda é polêmica na literatura, no entanto, a 

maioria aponta como adequados valores menores que 0,10 (HAIR et al., 2009).  
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Um exame empírico de diversas medidas determinou que RMSEA é mais adequada 

em estratégias de modelos confirmatórios ou concorrentes à medida que amostras se 

tornam maiores. Amostras grandes podem ser consideradas como consistindo de mais 

de 500 respondentes [...] Assim, nos permite reportar que a RMSEA está entre 0,03 e 

0,08, por exemplo, com 95% de confiança (HAIR et al., 2009, p.569). 

 

O CFI é um dos índices mais usados e representa uma comparação matemática de um 

modelo teórico de mensuração especificado com um modelo nulo de referência (HAIR et al., 

2009); os valores variam entre 0 e 1, com valores mais altos indicando melhor ajuste e valores 

abaixo de 0,9 indicando que o modelo não se ajusta bem (HAIR et al., 2009).  

O TLI possui seu conceito semelhante ao CFI como um índice comparativo entre os 

modelos proposto e nulo (HAIR et al., 2009). Um valor recomendado para TLI é de 0,9 ou 

valores que se aproximem de 1 e, um modelo com valor maior sugere um ajuste melhor. “O 

NFI é tanto mais elevado quanto maior for o número de variáveis do modelo e a dimensão da 

amostra” (MAROCO, 2010, p. 44). Varia entre 0 e 1 e um modelo com ajuste perfeito 

corresponde a um NFI de 1 (HAIR et al., 2009). Em suma, os índices CFI, TLI e NFI 

apresentam ajustamento aceitáveis com valor > 0,9 e perfeito em 1,0.  

Os índices de parcimônia (PCFI – CFI parcimonioso; PNFI – NFI parcimonioso) são 

muito úteis na comparação do ajuste de dois modelos, sendo um mais complexo que o outro 

(HAIR et al., 2009). “São obtidos pela correção dos índices relativos com um fator de 

penalização associado à complexidade do modelo” (MAROCO, 2010, p. 46). Valores entre 0,6 

e 0,8 são aceitáveis e acima de 0,8 tem bom ajustamento (MULAIK et al., 1989). Por fim, têm-

se o MECVI que é um índice baseado na teoria da informação. Com base na estatística X², 

penaliza o modelo em função de sua complexidade. Não apresentam valores de referência, pois 

são comparativos.  

 Os índices de qualidade de ajustamento avaliados em um primeiro momento foram de 

χ²/df = 3,152; GFI = 0,898; CFI = 0,906; TLI = 0,890; NFI= 0,869; PCFI = 0,787; PNFI= 0,743; 

MECVI= 1,665 e RMSEA = 0,059; pclose = 0,000. O índice χ²/df obtido é significante, pois 

ficou abaixo de 5 como recomendado. Os índices GFI, CFI, TLI e NFI obtidos ficaram 

próximos de 0,9, indicando um bom ajuste, assim como o RMSEA, ficando entre 0,05 e 0,1. 

Os valores dos índices de PCFI e PNFI estão entre 0,6 e 0,8, sendo aceitáveis. Apesar de não 

ter valor de referência, o MECVI obtido indica que o modelo é complexo e, essa medida indica 

ao longo das alterações o quanto o modelo foi simplificado.  

Outras observações complementares são possíveis baseadas na avaliação de medidas 

diagnósticas. De início, foram verificadas as cargas padronizadas. Em relação às cargas 

fatoriais, todas se aproximaram de 0,5, exceto a variável CRD4 que apresentou a menor carga 
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fatorial se comparada com as demais, de 0,45. Em relação aos índices de modificação, na 

literatura não se tem valores de referência e, portanto, foi definido um limite de 20. Essa 

definição busca equilibrar simplicidade e completude do modelo.  

No primeiro resultado foram encontrados altos índices de modificação (I.M) entre os 

erros (e14<->e16) das variáveis INC2 e INC4, com I.M de 48,74 e, entre os erros (e17<->e18) 

das variáveis CRD2 e CRD4, com I.M de 35,17. Como medida corretiva, foi decidido em um 

primeiro momento correlacionar os erros das variáveis nos altos valores de I.M. “Um índice de 

modificação é calculado para cada relação possível que não é livre para ser estimada” (HAIR 

et al., 2009, p. 606). 

Problemas de ajustamento no modelo também foram encontrados, tais como: a 

existência de correlações fortes entre variáveis manifestas e variáveis latentes que não são 

contempladas no modelo (BOLLEN, 1989, p. 282). Diante desse primeiro resultado, foi 

identificada a necessidade de reespecificar o modelo, ou seja, “modificar o modelo existente 

com parâmetros estimados para corrigir parâmetros inadequados encontrados no processo de 

estimação ou para criar um modelo concorrente para comparação” (HAIR et al., 2009, p.543).  

Ao fazer a primeira reespecificação do modelo de medida, também foram verificados 

outliers encontrados pelo índice D² (Distância Quadrada de Mahalanobis), sendo excluídas 

duas observações. A cada nova reespecificação do modelo, foram avaliadas as relações entre as 

variáveis manifestas e latentes não previstas no modelo proposto e, verificados o índice D² de 

observações a serem eliminadas do modelo.  

Na segunda reespecificação, os índices de qualidade de ajustamento avaliados foram 

de χ²/df = 2,694; GFI=0,915; CFI=0,927; TLI = 0,914; NFI= 0,890; PCFI=0,787; PNFI= 0,756, 

MECVI=1,462; RMSEA = 0,052 pclose = 0,184. Todos os resultados foram aceitáveis 

conforme os valores de referência de cada índice de ajuste do modelo. Também foram avaliadas 

as comunalidades e cargas fatoriais com valor mínimo de referência de 0,5 para ambas. Tanto 

as comunalidades como as cargas fatoriais obtidas se aproximaram dos valores de referência, 

porém, na variável CRD4, a comunalidade obtida foi de 0,16 e a mesma variável apresentou 

menor carga fatorial de 0,39, se comparada as demais. Logo, foi decidido excluir a variável 

CRD4.  

Depois da retirada da variável, foi realizada a terceira reespecificação do modelo de 

medida e, os índices de qualidade de ajustamento melhoraram: χ²/df = 2,533; GFI=0,923; 

CFI=0,939; PCFI=0,789; TLI = 0,927; NFI= 0,903; PNFI= 0,759, MECVI=1,288; RMSEA = 

0,050 pclose = 0,496. Conforme os resultados e, com a diminuição do valor do MECVI, o 

modelo tornou-se menos complexo. Em relação aos índices de modificação, foi encontrado alto 
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I.M de 31,70 entre os erros (e21<->e22) das variáveis ENT1 e ENT3, sendo estabelecido uma 

correlação entre os erros dessas variáveis. 

Apesar da melhora nos índices de ajustamento, as variáveis IRT5 e IRT2 apresentaram 

valores de comunalidade abaixo do valor de referência, com 0,27 e 0,26, respectivamente. 

Diante do exposto, foi decidido que tais variáveis referentes ao construto IRT seriam excluídas, 

porém, um construto não pode ser representado por apenas 1 variável restante (conforme o 

pressuposto da regra dos três indicadores). Dessa forma, todas as variáveis do construto IRT 

foram excluídas.  

 Ainda foi realizada uma quarta reespecificação. Melhoraram os índices de qualidade 

de ajustamento avaliados, que foram de χ²/df = 2,177; GFI=0,943; CFI=0,963; PCFI=0,792; 

TLI = 0,955; NFI= 0,934; PNFI= 0,768, MECVI=0,894; RMSEA = 0,044 pclose = 0,958. 

Todavia, a comunalidade da variável CRD2 foi de 0,26 apresentando valor não condizente com 

as recomendações. Foram localizados também altos I.M entre os erros (e15<->e17) das 

variáveis INC3 e CRD2, com I.M de 23,75 e, entre os erros (e6<->e8) das variáveis ATT1 e 

ATT3, com I.M de 20,66. 

Como medida corretiva, foi decidida a exclusão da variável CRD2. E como a variável 

CRD4 já tinha sido excluída na segunda reespecificação do modelo, fez-se necessário a 

exclusão do construto CRD e NS (compartilhavam o mesmo construto variáveis de 

credibilidade e normas sociais), pois só restavam as variáveis NS2 e NS3 no construto, violando 

assim a regra dos três indicadores. Por fim, foi estabelecido uma correlação entre os erros das 

variáveis ATT1 e ATT3. 

Após a quarta reespecificação, os índices de qualidade de ajustamento avaliados foram 

de χ²/df = 1,939; GFI=0,956; CFI=0,975; PCFI=0,792; TLI = 0,969; NFI= 0,949; PNFI= 0,772, 

MECVI=0,616; RMSEA = 0,039 pclose = 0,995. Todos os índices apresentaram melhora 

significativa. Assim como, as comunalidades e as cargas fatoriais das variáveis do modelo se 

mostraram adequadas. E finalmente, os índices de modificação obtidos não ultrapassaram 20. 

Os ajustamentos no modelo de medida estão resumidos na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Reespecificações do modelo de medida 

Nº de reespecificações 

do modelo 

Necessidade de 

especificação  
I.M 

Observações 

excluídas  

Malahanobis d 

squared (D²) 

1  
e14<->e16 48,74 38 95,72 

e17<->e18 35,17 395 91,939 

2 Exclusão da variável CRD4 

 

3 

 

e21<->e22 31,70 
142 

127 

85,332 

85,395 

Exclusão das variáveis do construto IRT 
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4 

e15<->e17 

e6<->e8 

23,75 

20,66 

568 

569 

416 

410 

561 

67,127 

64,171 

61,890 

61,601 

60,049 

Exclusão das variáveis do construto CRD e NS 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

  

Em suma, o modelo de medida passou por quatro reespecificações. Além dos erros 

comuns especificados, as variáveis do construto CRD e NS e do construto irritação foram 

excluídas por terem apresentado valores tanto da comunalidade como da carga fatorial baixos. 

Mesmo sendo significantes na AFE, não se qualificaram como itens adequados após a AFC. A 

tabela 11 exibe os valores das estatísticas dos índices de qualidade de ajustamento do modelo 

inicial e do modelo reespecificado.  

 

Tabela 11. Índices de qualidade de ajustamento antes e depois das reespecificações  

Índices Modelo Inicial 
Modelo 

reespecificado 
Valores de referência 

Autores 

χ²/df 3,152 1,939 <5 Maroco (2010) 

GFI 0,898 0,956 >0,90 Hair et al. (2009) 

CFI 0,906 0,975 >0,90 Hair et al. (2009) 

TLI 0,890 0,969 >0,90 Hair et al. (2009) 

NFI 0,869 0,949 >0,90 Hair et al. (2009) 

PCFI 0,787 0,792 0,60<x<0,8  Mulaik et al. (1989) 

PNFI 0,743 0,772 0,60<x<0,8  Mulaik et al. (1989) 

MECVI 1,665 0,616 Quanto menor, melhor. --------------- 

RMSEA 0,059 0,039 0,03<x<0,08 Hair et al. (2009) 

Pclose 0,000 0,995 >0,05 -------------- 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os índices de ajuste utilizados estão de acordo com os valores de referência sugeridos 

pela literatura (MULAIK et al., 1989; HAIR et al., 2009; MAROCO, 2010). A decisão foi 

permanecer com o modelo apresentado após a última reespecificação.  

No software AMOS v. 21, foram gerados relatórios que mostram os chamados índices 

críticos, visualizados na tabela 12. “Para qualquer parâmetro sem restrições, o quadrado de sua 

relação crítica é, aproximadamente, o valor pelo qual a estatística qui-quadrado aumentaria se 

a análise for repetida com esse parâmetro fixado em zero” (AMOS, 2012, p.110). O C.R (critical 

ratio) é a estimativa do parâmetro dividido por uma estimativa do seu erro-padrão (Standard 

Error - SE) (AMOS, 2012).   

Seguindo a prática comum dos estudos de AEE, o C.R está associado ao “teste t”, 

utilizado para verificar se a carga fatorial entre duas variáveis é significativamente diferente de 

zero para um dado nível de probabilidade. P: refere-se à probabilidade estimada de a obtenção 

de um valor de amostra está longe de zero (AMOS, 2012).  
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Tabela 12. Estimativas do modelo de mensuração 
 Estimativas não 

estandardizadas 

Estimativas 

Estandardizadas 

S.E. C.R. P 

BlocoIIq12_1<-- Informatividade 1,000 0,703    

BlocoIIq18_1<--Informatividade 0,971 0,727 0,060 16,236 *** 

BlocoIIq24_1<--Informatividade 0,911 0,657 0,063 14,352 *** 

BlocoIIq27_1<--Informatividade 0,972 0,722 0,062 15,739 *** 

BlocoIIq29_1<--Informatividade 1,070 0,766 0,065 16,382 *** 

BlocoIIq1_1<--Atitude 1,000 0,768    

BlocoIIq2_1<--Atitude 0,973 0,813 0,052 18,584 *** 

BlocoIIq3_1<--Atitude 0,968 0,778 0,059 16,284 *** 

BlocoIIq4_1<--Atitude 1,072 0,764 0,061 17,715 *** 

BlocoIIq32_1<--Intenção 1,000 0,786    

BlocoIIq33_1<--Intenção 0,998 0,856 0,044 22,818 *** 

BlocoIIq34_1<--Intenção 1,133 0,910 0,047 23,868 *** 

BlocoIIq9_1<--Incentivo 1,000 0,623    

BlocoIIq28_1<--Incentivo 0,944 0,629 0,082 11,538 *** 

BlocoIIq21_1<--Incentivo 1,083 0,735 0,084 12,842 *** 

BlocoIIq15_1<--Incentivo 0,855 0,554 0,081 10,607 *** 

BlocoIIq5_1<--Entretenimento 1,000 0,551    

BlocoIIq11_1<--Entretenimento 1,208 0,601 0,096 12,629 *** 

BlocoIIq23_1<--Entretenimento 1,448 0,730 0,133 10,901 *** 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os S.Es do modelo fatorial gerado apresentaram-se equilibrados, indicando ser uma 

estimação apurada, pois quando esse índice é muito alto ou muito baixo, dificulta a 

determinação dos parâmetros. Os resultados do p-valor < 0,05 (simbolizados por ***) sugerem 

evidencias de que as estimativas são diferentes de 0, sendo considerados valores adequados.  

Os resultados não padronizados (estimativas não estandardizadas) permitem estabelecer 

quais variáveis tem maior variância. Já as variáveis padronizadas (estimativas estandardizadas) 

têm todas o mesmo peso e os valores padronizados das cargas fatoriais (entre os construtos e 

suas variáveis manifestas) da AFC, vistos na tabela acima, são todos superiores a 0,5 (HAIR et 

al., 2009; TEO, 2010). As cargas fatoriais mostraram adequados níveis de significância para as 

19 variáveis que compõem o modelo de medida ajustado, apontando com isso a existência de 

validade fatorial.  

As correlações entre os construtos foram calculadas e os valores encontrados oscilaram 

entre 0,341 e 0,718 (tabela 13). Evidencia-se que as correlações são moderadas. Conforme 

explica Kline (2005), espera-se que as correlações entre os construtos não sejam tão altas ou 

tão baixas. Espera-se que não sejam altas para não incorrerem em variância comum ao método, 

e espera-se que não sejam baixas para que as relações causais sejam significantes na etapa 

posterior. Observa-se que o construto Entretenimento apresentou as maiores correlações, com 

Incentivo e Informatividade.  
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Tabela 13. Estimativas das correlações dos construtos do modelo de mensuração 
Construtos Estimate 

Informatividade <--> Atitude 0,390 

Atitude <--> Intenção 0,404 

Intenção <--> Incentivo 0,631 

Informatividade <--> Intenção 0,499 

Informatividade <--> Incentivo 0,583 

Informatividade <--> Entretenimento 0,712 

Atitude <--> Incentivo 0,341 

Atitude <--> Entretenimento 0,517 

Intenção <--> Entretenimento 0,600 

Incentivo <--> Entretenimento 0,718 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Com o modelo final ajustado, foi realizada a validação do modelo de medida, bem como 

a confiabilidade dos construtos. Hair et al. (2009) definem validade como: o grau em que a 

pesquisa é precisa e faz uma discussão sobre a validação de escalas múltiplas:  

 
A AFC elimina a necessidade de escalas múltiplas, pois os programas que rodam a 

técnica de SEM computam escores fatoriais para cada respondente. Este processo 

permite que relações entre construtos sejam automaticamente corrigidas quanto à 

quantia de variância de erro que existe nas medidas de construto (HAIR et al., 2009, 

p. 591).  

 

Por meio do modelo de medida, foi verificada a validade de construto com base na teoria 

de mensuração proposta. “Evidência de validade de construto oferece a segurança de que 

medidas tiradas de uma amostra representam o verdadeiro escore que existe na população” 

(HAIR et al., 2009, p. 591). Quatro componentes importantes fazem parte da validade de 

construto: validade convergente, validade discriminante, validade nomológica e validade de 

expressão. 

A validade de expressão deve ser testada antes de qualquer teste teórico, quando se usa a 

AFC. Diz respeito à compreensão sobre o conteúdo ou significado de cada item para poder 

expressar e especificar corretamente uma teoria de mensuração, sendo o mais importante teste 

de validade (HAIR et al., 2009).  Em todas as escalas presentes no instrumento de pesquisa 

desse estudo, a validade de expressão foi garantida, pois as escalas foram validadas 

anteriormente por meio de refinamentos dos itens do instrumento de pesquisa a partir do pré-

teste e teste piloto realizados.   

Construtos também devem ter validade nomológica, que examina se fazem sentido a 

correlações entre os construtos em uma teoria de mensuração. A avaliação da matriz de 

correlação entre construtos é útil na análise da validade nomológica (HAIR et al., 2009). Na 
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tabela 13, foi possível observar que as correlações entre os construtos são positivas entre si, de 

acordo com o que sugere a teoria, indicando validade nomológica adequada. 

Outro componente de validação refere-se à validade convergente. “Os itens que são 

indicadores de um construto específico devem convergir ou compartilhar uma elevada 

proporção de variância em comum” (HAIR et al., 2009). Em relação à validade discriminante, 

Hair et al. (2009, p. 592) definem que “é o grau em que um construto é verdadeiramente 

diferente dos demais. Logo, a validade discriminante elevada oferece evidência de que um 

construto é único e captura alguns fenômenos que outras medidas não conseguem”. Segundo 

Maroco (2010), a validade discriminante ocorre quando o construto sob estudo não se encontra 

correlacionado com construtos que operacionalizam fatores diferentes.  

Para atender a validade convergente e discriminante, foram calculados os índices de 

Confiabilidade Composta (CC) e da Variância Extraída Média (VEM). Os autores ainda 

recomendaram avaliar a validade convergente por meio do cálculo dos índices CC e VEM. O 

AMOS v.21 não traz esses índices no arquivo de output e por isso tanto o cálculo da VEM como 

o cálculo da CC foram realizados manualmente. A seguir são mostradas as fórmulas dos 

cálculos, respectivamente:  

 

VEM = (∑ λ²) / (∑ λ²) + (∑ ε λ²) 

 

Em que:  

 VEM = Variância Extraída Média 

 ∑λ = Peso fatorial   

 ∑ελ = Erro associado ao peso fatorial   

 

Resultados da VEM maiores do que 0,5 indicam validade convergente adequada 

(FORNELL; LARCKER, 1981). Foram realizados os cálculos para os cinco construtos que 

compõem o modelo de medida.  

Maroco (2010) alude que a confiabilidade de um construto se refere à propriedade de 

consistência e reprodutibilidade da medida. O CC pode ser calculado da seguinte forma: 

 

CC = (∑ λ)² / (∑ λ)² + (∑ ε λ) 

 

Em que:  

 CC = Confiabilidade Composta  

 ∑λ = Peso fatorial   

 ∑ελ = Erro associado ao peso fatorial   
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Na literatura ainda existe um debate sobre qual seria a melhor alternativa de estimativa 

de confiabilidade. O coeficiente Alpha de Crombach (α) ainda é uma estimativa frequentemente 

aplicada, apesar de poder subestimar confiabilidade (HAIR et al., 2009). O uso do cálculo do 

CC é análogo ao cálculo do Alpha de Crombach na AFE. Não obstante, o cálculo do CC para a 

AFC se mostra mais apropriado por contribuir com a validação discriminante.  

A regra para qualquer estimativa de confiabilidade é que 0,7 ou mais sugere um valor 

bom e, valores entre 0,6 e 0,7 podem ser aceitáveis, desde que, outros indicadores de validade 

do construto do modelo sejam bons (HAIR et al., 2009). Para garantir a validade convergente, 

sugere valores de CC > 0,7 (FORNELL; LARCKER, 1981; HAIR et al., 2009; MULAIK, 

2009).  

Para garantir a validade discriminante, as VEM das dimensões precisam ser superiores 

ou iguais ao quadrado das correlações entre os fatores (FORNELL; LARCKER, 1981; 

MAROCO, 2010). Quando confirmados, juntamente com os resultados da CC, a validade 

discriminante atende as condições exigidas. Logo abaixo, tais resultados podem ser vistos na 

tabela 14. 

 

Tabela 14. Validade convergente e discriminante dos construtos do modelo reespecificado 

Construtos VEM IFO INC ENT ATT BI CC 

Informatividade 0,512 0,512     0,840 

Incentivo 0,441 0,339 0,441    0,732 

Entretenimento 0,399 0,506 0,515 0,399   0,663 

Atitude 0,610 0,152 0,116 0,267 0,610  0,862 

Intenção 0,726 0,249 0,398 0,360 0,163 0,726 0,888 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os resultados mostram que a validade convergente foi atendida para os seguintes 

construtos: informatividade, atitude e intenção, pois a VEM para cada construto é maior que 

0,5 e, a CC é maior que 0,7 nesses construtos. O construto incentivo não teve resultado 

apropriado do VEM, entretanto, obteve resultado adequado do CC (maior que 0,7), sendo 

condizente com o valor sugerido pela literatura (FORNELL; LARCKER, 1981; HAIR et al., 

2009; MULAIK, 2009). E o construto entretenimento não obteve resultado adequado da VEM, 

porém, seu resultado da CC, ficou entre 0,6 e 0,7, valores aceitáveis sugeridos pela literatura 

(HAIR et al., 2009). A validade discriminante também foi atendida, já que cada VEM é maior 

do que as correlações entre os construtos ao quadrado (FORNELL; LARCKER, 1981).  

Outra forma de avaliar a validade discriminante é comparando o modelo completo com 

correlações fixas e com correlações livres e depois comparando com o valor do qui-quadrado – 
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X² (FORNELL; LARKER, 1981). Maroco (2010) detalha o procedimento com a seguinte 

fórmula: 

 

χ²dif = χ²r – χ²u > χ²df 

Em que:  

 χ²dif = valor da diferença entre os modelos 

 χ²r = modelo com correlações fixas 

 χ²u = modelo com correlações livres 

 χ²df = quociente da estatística χ² sobre os graus de liberdade 

 

O resultado da validade discriminante do modelo de medida segue abaixo:  

 

χ²dif = 5320,279 – 269,566 > 1,931 

χ²dif = 5050,713 > 1,931 

 

O valor da diferença entre os modelos foi maior do que o quociente da estatística χ² sobre 

os graus de liberdade, sendo possível afirmar então que as correlações entre os fatores são 

significativamente diferentes de 1, o que indica atendimento à validade discriminante.  

Com a finalidade de verificar se o modelo estrutural teria ajuste adequado, foi testado o 

modelo estrutural com o construto Entretenimento. Todavia, o modelo não obteve índices 

apropriados, e um modelo alternativo foi testado. Esse modelo alternativo é diferente do 

primeiro modelo, pois não tem o construto entretenimento.  

O ajuste do modelo estrutural alternativo foi significativamente superior ao do modelo 

com o construto Entretenimento. A justificativa estatística diz respeito as cargas fatoriais baixas 

nas variáveis de entretenimento e nas correlações entre construtos. As correlações de 

entretenimento com outros dois construtos estava acima de 0,7, evidenciando uma alta taxa de 

variância entre os erros dos construtos. Além disso, o estudo de Pocinho (2012) teve em seus 

resultados que a atitude dos consumidores é parcialmente negativa, influenciada por algumas 

variáveis, dentre elas, o entretenimento.  

Novamente foram calculados os índices de qualidade de ajustamento, e relatórios com os 

índices críticos. A tabela 15 exibe os valores das estatísticas dos índices de qualidade de 

ajustamento do modelo reespecificado e do modelo final após a exclusão do construto 

entretenimento.  

 

Tabela 15. Índices de qualidade de ajustamento do modelo de mensuração final  

Índices Modelo reespecificado Modelo final da AFC Valores de referência 

χ²/df 1,939 1,747 <5 
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GFI 0,956 0,967 >0,90 

CFI 0,975 0,984 >0,90 

TLI 0,969 0,980 >0,90 

NFI 0,949 0,963 >0,90 

PCFI 0,792 0,787 0,60<x<0,8  

PNFI 0,772 0,770 0,60<x<0,8  

MECVI 0,616 0,411 Quanto menor, melhor. 

RMSEA 0,039 0,035 0,03<x<0,08 

Pclose 0,995 0,998 >0,05 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

De acordo com a Tabela 15, os índices de qualidade de ajustamento se mostram 

apropriados, apresentando melhora em comparação aos índices do modelo reespecificado que 

possuía o construto entretenimento. A Tabela 16 apresenta os pesos das variáveis não 

estandardizadas, as variáveis estandardizadas, S.E e, o C.R com seus respectivos p valor. 

 

Tabela 16. Estimativas do modelo de mensuração final  
 Estimativas não 

estandardizadas 

Estimativas 

Estandardizadas 

S.E. C.R. P 

BlocoIIq12_1<--Informatividade 1,000 0,694    

BlocoIIq18_1<--Informatividade 0,979 0,723 0,061 15,928 *** 

BlocoIIq24_1<--Informatividade 0,923 0,656 0,065 14,158 *** 

BlocoIIq27_1<--Informatividade 0,994 0,729 0,064 15,618 *** 

BlocoIIq29_1<--Informatividade 1,092 0,771 0,068 16,173 *** 

BlocoIIq1_1<--Atitude 1,000 0,770    

BlocoIIq2_1<--Atitude 0,965 0,809 0,052 18,436 *** 

BlocoIIq3_1<--Atitude 0,971 0,783 0,060 16,301 *** 

BlocoIIq4_1<--Atitude 1,066 0,762 0,061 17,553 *** 

BlocoIIq32_1<--Intenção 1,000 0,784    

BlocoIIq33_1<--Intenção 0,999 0,854 0,044 22,738 *** 

BlocoIIq34_1<--Intenção 1,140 0,914 0,048 23,775 *** 

BlocoIIq9_1<--Incentivo 1,000 0,622    

BlocoIIq28_1<--Incentivo 0,955 0,636 0,084 11,372 *** 

BlocoIIq21_1<--Incentivo 1,077 0,730 0,086 12,567 *** 

BlocoIIq15_1<--Incentivo 0,861 0,557 0,082 10,473 *** 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

Comparando as estimativas do modelo de mensuração com o construto entretenimento 

(tabela 13) e depois da sua exclusão (tabela 16), foi verificado que os resultados se mantiveram 

bons. Os. S.Es obtidos foram próximos de 0, indicando que as variáveis foram mensuradas com 

precisão. Os índices de C.Rs obtidos tiveram p valor < 0,05 (simbolizados por ***), sugerindo 

a evidência de que as estimativas são diferentes de 0, sendo considerados bons valores. De 

acordo com a tabela 16, é possível afirmar que os pesos fatoriais das variáveis (estimativas 

estandardizadas) que compõem os construtos, se mostraram adequados, estando acima de 0,5 

(HAIR et al., 2009; KLINE, 2005).  

As correlações entre os construtos foram calculadas, e os valores encontrados oscilaram 

entre 0,341 e 0,631 (tabela 17). Evidencia-se que as correlações são moderadas. Espera-se que 
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as correlações entre os construtos não sejam tão altas ou tão baixas (KLINE, 2005). Fica claro 

que o construto Incentivo apresentou as maiores correlações, com Informatividade e Intenção. 

 

Tabela 17. Estimativas das correlações dos construtos do modelo de mensuração final 
Construtos Estimate 

Informatividade <--> Atitude 0,390 

Atitude <--> Intenção 0,404 

Intenção <--> Incentivo 0,631 

Informatividade <--> Intenção 0,498 

Informatividade <--> Incentivo 0,584 

Atitude <--> Incentivo 0,341 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Foi realizado a validação do modelo de medida, bem como a confiabilidade dos 

construtos. Para atender a validade convergente e discriminante, foram calculados novamente 

os índices de Confiabilidade Composta (CC) e da Variância Extraída Média (VEM). A validade 

convergente foi avaliada por meios do cálculo dos índices CC e VEM para os quatro construtos 

que compõem o modelo de medida. Para garantir a validade convergente adequada, os 

resultados da VEM precisam ser maiores do que 0,5 (FORNELL; LARCKER, 1981) e os 

valores de CC maiores do que 0,7 (FORNELL; LARCKER, 1981; HAIR et al., 2009; 

MULAIK, 2009).  

Se VEM > (corr. C1xC2)², ou seja, as VEM das dimensões precisam ser superiores ou 

iguais ao quadrado das correlações entre os fatores, então é confirmada a validade discriminante 

(FORNELL; LARCKER, 1981). A seguir, os resultados podem ser vistos na tabela 18. 

Tabela 18. Validade convergente e discriminante do modelo de mensuração final 

Construtos VEM IFO INC ATT BI CC 

Informatividade 0,512 0,512    0,840 

Incentivo 0,409 0,341 0,409   0,732 

Atitude 0,610 0,152 0,116 0,610  0,830 

Intenção 0,726 0,248 0,398 0,163 0,726 0,888 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os resultados mostram que a validade convergente foi atendida para todos os construtos 

(VEM > 0,5 e CC > 0,7), com exceção do construto incentivo. Apesar de não ter resultado 

adequado na VEM, o construto incentivo obteve resultado aceitável do CC (maior que 0,7), 

sendo condizente com o valor sugerido pela literatura (FORNELL; LARCKER, 1981; HAIR et 

al., 2009; MULAIK, 2009). A validade discriminante também foi atendida, já que os resultados 

da VEM foram maiores do que as correlações entre os construtos ao quadrado (FORNELL; 

LARCKER, 1981).  
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Verificou-se que os componentes de validade do modelo de medida foram atendidos. As 

escalas utilizadas no modelo de mensuração são confiáveis, pois os resultados obtidos ao final 

da AFC foram satisfatórios, permitindo a avaliação das relações propostas através do modelo 

estrutural.  

 

4.3.2 Modelo Estrutural (ME) 

 

 Essa segunda etapa da modelagem de equações estruturais (ME) foi utilizada para 

avaliar as relações causais, taxas de variância explicada, confirmação das hipóteses, testes de 

ajustamento e validação do modelo proposto. Apresenta como produto final o modelo estrutural 

ajustado da pesquisa. O modelo proposto foi avaliado pelo método máxima verossimilhança 

(ML), assim como o modelo da AFC. Nesta etapa, os índices de qualidade de ajustamento foram 

calculados e avaliados novamente, assim como as comunalidades, as cargas fatoriais e, os 

índices de modificação. Esses índices podem ser alterados com a inclusão das relações causais.  

 Os índices utilizados para medir o ajuste do modelo foram satisfatórios: χ²/df = 3,424 

apresentou valor aceitável na literatura, sendo menor do que 5 (MAROCO, 2010). Os índices 

GFI=0,940, CFI=0,946, TLI = 0,934 e NFI= 0,926 apresentaram valor > 0,9 (HAIR et al., 

2009), indicando um ajustamento bom e condizente com os valores de referência. Os índices 

de parcimônia PCFI=0,773 e PNFI= 0,756 tiveram ajustamento adequado com valores entre 

0,6 e 0,8 (MULAIK et al., 1989); O MECVI=0,679 também se mostrou adequado (não possui 

valor de referência, porém quanto menor o valor do MECVI, menos complexo tornou-se o 

modelo). O índice RMSEA = 0,063; pclose = 0,002 apresentaram valores dentro do que é 

recomendado adequado pela literatura.  

 O modelo de mensuração foi validado pela AFC. Dados os resultados aqui divulgados, 

julga-se o ajuste satisfatório do modelo proposto. Os índices AIC e CAIC são índices de 

parcimônia, que medem a penalização do ajuste do modelo, relacionando a variância do modelo 

com sua complexidade (números de variáveis explicativas). Os resultados encontrados no 

modelo estrutural proposto foram AIC= 411,573; CAIC=617,285; pclose=0,000. Dessa forma, 

o modelo equilibra o poder de explicação com sua complexidade.  

No software AMOS v. 21, as estimativas foram avaliadas por meio de testes de hipóteses 

estatísticos (Critical Ratio e p value), considerando as relações significantes entre parâmetros 

com p-value inferior a um nível de significância de 0,05 (Byrne, 2010) e as significâncias das 

trajetórias, sendo relevantes aquelas acima de 0,05. A tabela 19 expõe coeficientes padronizados 

estimados (estimativas estandardizadas) para o modelo proposto, como também os C.Rs e seus 

respectivos p valor.  
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Tabela 19. Estimativas do modelo estrutural 
 Estimativas não 

estandardizadas 

Estimativas 

Estandardizadas 

S.E. C.R. P 

Atitude <--Incentivo 0,186 0,169 0,062 2,973 0,003 

Atitude <--Informatividade 0,370 0,329 0,061 6,048 *** 

Intenção <--Atitude 0,253 0,254 0,043 5,906 *** 

Intenção <--Incentivo 0,603 0,551 0,067 9,024 *** 

***: valor muito próximo de 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

De acordo com a tabela 19, o construto Incentivo exerce um pequeno impacto 

significativo na Atitude em relação aos anúncios promocionais de aplicativos móveis 

(coeficiente de padronização de 0,169) apoiando a hipótese H5a. Este resultado indica que os 

consumidores veem os incentivos (por exemplo: ganhos monetários, preços com descontos, 

entre outros) de diferentes formas, seja como benefícios e, buscam maneira de obter esse 

incentivo, formando assim uma atitude favorável à intenção de compra (KIM; HAN, 2014)  ou 

podem perceber de forma negativa quando esses incentivos são impostos nos anúncios 

veiculados nos vídeos exibidos pelo aplicativo, mas estes por sua vez interrompem o 

funcionamento do aplicativo (CALAZANS, 2014).  

O resultado do impacto do Incentivo na Atitude corrobora com os resultados encontrados 

por Merisavo et al. (2007), no contexto de SMS, os quais encontraram os incentivos monetários 

(dentro do fator de utilidade total) como um dos fatores positivos mais fortes na atitude de 

aceitação do mobile advertising. No estudo de Barwise e Strong (2002), os consumidores mais 

jovens e com menor poder aquisitivo percebiam a recompensa (fator de influência para atitude 

de aceitação do mobile advertising) como um incentivo que podia ser por meio de prêmios ou 

promoções.  

A Informatividade exibiu uma forte influência (coeficiente de padronização de 0,329) 

sobre a Atitude, confirmando a hipótese H2 e indicando que o usuário será mais favorável para 

a publicidade de aplicativos móveis, quando o anúncio exibido é mais relevante em relação ao 

que o usuário precisa (XU; LI, 2014). Este resultado está de acordo com resultados de outros 

estudos que também verificaram a informatividade afetando positivamente a atitude do 

consumidor para com o mobile advertising (BARWISE; STRONG, 2002; TSANG; HO; 

LIANG, 2004; HAGHIRIAN; MADLBERGER; INOUE, 2008; BLANCO; BLASCO; 

AZORIN, 2010; SAADEGHVAZIRI E HOSSEINI, 2011; ÜNAL; ERCIS; KESER, 2011; 

POCINHO, 2012). 

Os resultados estabeleceram que o construto Incentivo é percebido pelos respondentes, 

como o antecedente que atua com maior influência na Intenção em relação aos anúncios 

promocionais de aplicativos móveis (coeficiente de padronização de 0,551) apoiando a hipótese 
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H5b. Este resultado confirma algumas inferências feitas por outros estudos realizados por Tsang, 

Ho e Liang (2004), bem como Ünal, Ercis e Keser (2011) ao provarem que a inclusão de 

incentivos (desconto, por exemplo) ou possibilidade de benefícios monetários têm influência 

na intenção do comportamento do consumidor. 

Por fim, foi encontrado efeito significativo entre Atitude e Intenção comportamental 

(coeficiente de padronização de 0,254), apoiando a hipótese H6. A atitude positiva pode levar a 

uma intenção dos consumidores de adquirir aplicativos pagos para utilização em seus 

smartphones. Tal resultado corrobora com as descobertas de alguns estudos na área de mobile 

advertising, que mostraram a existência de influência positiva e direta de atitudes sobre 

intenções comportamentais (TSANG; HO; LIANG, 2004; XU, 2006; BLANCO; BLASCO; 

AZORIN, 2010; ÜNAL; ERCIS; KESER, 2011; POCINHO, 2012).  

Os resultados encontrados evidenciam a relevância das relações propostas em relação aos 

fatores que influenciam a intenção do consumidor em adquirir aplicativos pagos por meio de 

anúncios promocionais. A figura 8 demonstra o modelo proposto apenas com as hipóteses que 

foram confirmadas. 

 

Figura 8. Modelo final com coeficientes padronizados estimados 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016)  

 

De acordo com a figura, o poder de explicação dos construtos que influenciam a intenção 

de responder aos anúncios de aplicativos pagos foi de 42%, sofrendo maior impacto do 

construto Incentivo (β = 0,55). A Atitude de resposta aos anúncios promocionais de aplicativos 

pagos obteve um impacto de 25% na Intenção. Dessa forma, apesar do construto 
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Informatividade estabelecer relação direta com a Atitude, o construto Incentivo se mostrou o 

determinante mais impactante na intenção de compra. 

 

4.4 DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

Baseando-se nas inferências realizadas na análise dos dados, os resultados descritivos 

da pesquisa mostraram que a composição do perfil demográfico da amostra é de pessoas entre 

16 e 35 anos, leve predominância de respondentes do gênero feminino, estado civil solteiro, 

predominante com 86,81% da amostra, a renda familiar média em torno de 2 a 4 salários 

mínimos e a maior parte da amostra se concentra nos cursos de Direito (21%), Administração 

(20,52%) e Contábeis (19,55%, devido a quantidade de alunos ativos por curso, maior 

quantidade de vagas ofertadas e menor taxa de evasão.  

Em relação ao uso do aplicativo no seu dispositivo móvel, percebeu-se que uma parte 

da amostra já possui familiaridade com a compra de aplicativos pagos (31,02%), e o valor pago 

declarado por uma parcela dos respondentes foi em média R$ 16,68 pelo aplicativo ou pelo 

serviço do aplicativo. Não obstante, 68,98% da amostra declarou ainda não ter adquirido 

aplicativo pago para seu smartphone.  

 Ao realizar o cruzamento entre os dados, constatou-se predominância do gênero 

masculino entre aqueles que já adquiriram aplicativo pago para seus smartphones, como 

também foi verificado que 22,11% dos respondentes (com renda familiar acima de RS 10.000), 

foram a maior porcentagem da amostra que adquiriu aplicativo pago. Com relação ao perfil de 

tempo gasto, a predominância da amostra é de pessoas que gastam mais de 4 horas por dia 

utilizando aplicativos no smartphone e com os cruzamentos dos dados entre idade e tempo 

gasto, foi verificado que os que passam mais tempo são jovens entre 18 e 24 anos, corroborando 

com o resultado da pesquisa do Instituto Nielsen (2014), a qual mostrou que os proprietários de 

smartphones que passam mais tempo utilizando aplicativos são consumidores nessa faixa 

etária. 

Em relação ao sistema operacional do smartphone dos respondentes, foi visto uma 

prevalência do sistema operacional Android (68,88%), em segundo lugar o IOS (21,72%), e por 

último o Windows Phone (9,40%). Quanto ao preço que os respondentes pagaram pelo 

smartphone, o valor pago em média foi de R$ 1.091,74. Alguns sistemas operacionais 

apresentam problemas como interrupção da usabilidade do aplicativo e esse fator pode 

influenciar na decisão de pagar pelo aplicativo, como visto nos resultados do estudo de Calazans 

(2014).  
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Nesta pesquisa, as frequências relativas dos construtos Entretenimento, 

Informatividade, Credibilidade, Irritação, Incentivos, Atitude, Normas subjetivas e Intenção 

foram avaliados. As variáveis que tiveram médias mais altas estão relacionadas aos fatores: 

Irritação, Informatividade e Credibilidade. Isso demonstra que no contexto de aplicativos 

móveis, se os consumidores têm uma impressão favorável em relação aos anúncios, eles tendem 

a ser mais confiantes em relação a publicidade de aplicativos móveis (XU; LI, 2014) e, quando 

o conteúdo dos anúncios prende a atenção dos consumidores ao passar credibilidade, 

agradabilidade (LIU et al., 2012), informação adequada, logo, os consumidores não ficarão 

irritados e há uma possibilidade que eles visualizem gradualmente os anúncios 

(CHOWDHURY et al., 2006).  

Apenas um construto (Irritação) foi medido por uma escala inversa, avaliando 

características comportamentais negativas que os respondentes pudessem ter em relação aos 

anúncios promocionais de aplicativos móveis pagos. Percebe-se que, no construto Irritação, há 

uma concordância nas opiniões de que se os consumidores se sentirem confusos com os 

anúncios, como também irritados, podem reagir ignorando os anúncios (CHOWDHURY et al., 

2006; ALTUNA; KONUK, 2009; XU, 2006). No contexto de aplicativos, se um usuário sentir 

que o anúncio é chato (importuno), ele vai ser menos favorável para a publicidade de aplicativos 

móveis (XU; LI, 2014).  

Ao analisar as frequências dos construtos Entretenimento, Incentivos, Atitude, Normas 

subjetivas e Intenção, foi percebido um equilíbrio entre as médias das variáveis dos cinco 

construtos, mostrando que foram avaliados de forma semelhante pelos respondentes. Os 

desvios-padrão não ultrapassaram 2, indicando que a variabilidade das variáveis foi controlada, 

ou seja, os dados não são muito dispersos. Logo, a média é representativa. Com relação aos 

testes de normalidade, tanto a assimetria como a curtose das variáveis ficaram abaixo de 3 e 

acima de -3 e, mostra que a média não ficou muito concentrada em um dos lados, ou seja, não 

apresentou tendenciosidade.  

 Na segunda etapa da análise dos dados, por meio da AFE e, com o auxílio do software 

SPPS v.22, o objetivo foi refinar o modelo da pesquisa por uma pesquisa de especificação. A 

AFE serviu como etapa preliminar da AFC. No teste de adequação dos pressupostos, as 

variáveis que não apresentaram índices com valores de referência consideráveis, foram 

descartadas do modelo da pesquisa. No teste que verificou a significância geral de todas as 

correlações entre as variáveis, foi indicado que correlações suficientes existiam entre as 

variáveis para se continuar a análise e o valor do teste KMO mostrou que a amostra estava 

adequada.   
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Nessa etapa, buscou-se descobrir o quanto o modelo escolhido estava adequado para 

representar os dados. Foi escolhido o método de extração de fatores conhecido por Análise de 

Componentes Principais (ACP) e definidos o número de fatores a serem extraídos. O poder de 

explicação do modelo atingiu 66,63% com 7 fatores extraídos pela ACP, que obtiveram 

autovalor acima de 1, e variância total explicada próximo de 70%, considerado índice aceitável. 

Foi visto que dos fatores que mais contribui para a solução fatorial, a informatividade foi o que 

apresentou maior taxa de variância. Em seguida, respectivamente os fatores: atitude, intenção, 

incentivo, credibilidade e normas sociais e os dois últimos fatores foram entretimento e irritação 

(são os que menos estavam contribuindo para a solução fatorial).  

A terceira e consequentemente última etapa, foi a execução MEE em dois passos: 

primeiro com a AFC e segundo com o ME. A AFC foi realizada para avaliar a adequação e 

qualidade de ajustamento do modelo de medida. Para tanto, foram avaliados os pressupostos 

para o uso da MEE, as comunalidades, cargas fatoriais, os índices de modificação e índices de 

qualidade de ajustamento do modelo de medida. Contudo, foram encontrados problemas de 

ajustamento no modelo, originando a necessidade de reespecificar o modelo. Assim, o modelo 

de medida passou por quatro reespecificações. Além dos erros comuns especificados, as 

variáveis do construto Credibilidade e Normas Sociais e do construto Irritação foram excluídas, 

pois apresentaram valores baixos tanto da comunalidade como da carga fatorial.  

Embora esses construtos tenham sido significantes na AFE, durante a realização da 

AFC, não se qualificaram como bons itens. Com o modelo final ajustado, foi realizado a 

validação do modelo de medida e confiabilidade dos construtos. Os resultados indicaram que a 

validação do modelo de mensuração foi verificada de forma satisfatória e os construtos que se 

mantiveram após a AFC foram: informatividade, incentivo, entretenimento, atitude e intenção. 

Sendo assim, foi possível pesquisar as relações entre os construtos por meio de uma análise do 

modelo estrutural. 

Com o intuito de verificar se o modelo estrutural teria ajuste satisfatório, foi testado o 

modelo estrutural com o construto Entretenimento. No entanto, o modelo não obteve índices 

adequados. Então, um modelo alternativo, sem o construto entretenimento, foi testado. Seu 

ajuste foi significativamente superior ao do modelo com o construto Entretenimento. 

Consequentemente, novamente foram calculados os índices de qualidade de ajustamento, e 

relatórios com os índices críticos. Os índices de qualidade de ajustamento apresentaram 

melhora em comparação aos índices do modelo reespecificado que possuía o construto 

entretenimento.  
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Comparando as estimativas do modelo de mensuração com o construto entretenimento e 

depois da sua exclusão, foi verificado que os resultados se mantiveram bons. As correlações 

entre os construtos foram calculadas e, ficou evidente que o construto Incentivo apresentou as 

maiores correlações com Informatividade e Intenção. Verificou-se que os componentes de 

validade do modelo de medida foram atendidos, as escalas utilizadas foram confiáveis, pois os 

resultados obtidos ao final da AFC foram satisfatórios, permitindo a avaliação das relações 

propostas através do modelo estrutural.  

O modelo proposto foi avaliado pelo método ML, assim como o modelo da AFC. Os 

resultados dos cálculos dos índices apresentaram valores de acordo com o recomendado pela 

literatura e, o modelo proposto apresentou ajuste satisfatório. Posteriormente, foram realizados 

os testes de hipóteses propostos pela pesquisa. Têm-se como resumo dos resultados 

encontrados: quatro hipóteses confirmadas (dentre essas, duas hipóteses pertencem ao mesmo 

construto). A seguir, o quadro 12 apresenta os resultados encontrados para cada uma das 

hipóteses formuladas nesta pesquisa. E logo depois, serão apresentadas a discussões acerca de 

cada construto presente no modelo de pesquisa proposto.  

 

Quadro 12. Resultados dos testes de hipóteses 
Construto Hipótese Confirmação 

Entretenimento 

H1: Há uma relação positiva entre Entretenimento e Atitude do 

consumidor em relação a anúncios promocionais de aplicativos 

móveis. 

NÃO 

Valor informativo 

H2: Há uma relação positiva entre Valor Informativo e Atitude do 

consumidor em relação a anúncios promocionais de aplicativos 

móveis. 
SIM 

Irritação 
H3: Há uma relação negativa entre Irritação e Atitude do consumidor 

em relação a anúncios promocionais de aplicativos móveis. 
NÃO 

Credibilidade 

H4: Há uma relação positiva entre Credibilidade e Atitude do 

consumidor em relação a anúncios promocionais de aplicativos 

móveis. 

NÃO 

Incentivo 

H5a: Há uma relação positiva entre a variável Incentivo e Atitude do 

consumidor em relação a anúncios promocionais de aplicativos 

móveis. 
SIM 

H5b: Há uma relação positiva entre a variável Incentivo e Intenção 

em adquirir aplicativos pagos através dos anúncios promocionais de 

aplicativos em smartphones. 
SIM 

Atitude 

H6: Há uma relação positiva entre a variável Atitude e Intenção em 

adquirir aplicativos pagos através dos anúncios promocionais de 

aplicativos em smartphones. 
SIM 

Normas Subjetivas 

H7: As Normas Subjetivas podem influenciar os níveis de Intenção 

de adquirir aplicativos pagos através dos anúncios promocionais de 

aplicativos em smartphones. 

NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Nesta pesquisa, a hipótese H1 não foi confirmada. A eliminação do construto 

Entretenimento se deu por falta de significância estatística do mesmo para a explicação do 
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construto Atitude. Este resultado pode indicar que os anúncios promocionais de aplicativos 

pagos expostos ao consumidor contêm pouco conteúdo de entretenimento na aplicação e são 

pouco atrativos, dessa forma, o usuário acaba não sendo favorável ao mobile advertising no 

contexto de anúncios embutidos em aplicativos móveis. Esse resultado não corrobora com os 

estudos de Tsang, Ho, Liang (2004), Xu (2006), Haghirian, Madlberger, Inoue (2008) e Blanco; 

Blasco e Azorin (2010), que mostraram que o fator entretenimento afeta as atitudes dos 

consumidores em relação ao mobile advertising. Embora esses estudos sejam abordados em 

outro contexto, do SMS. 

Como foi verificado, a Informatividade foi o construto com maior poder explicativo no 

construto atitude, confirmando a hipótese H2. Assim, corroborando a existência de uma relação 

positiva entre Valor Informativo e Atitude do consumidor em relação a anúncios promocionais 

de aplicativos móveis, ou seja, a atitude do consumidor é favorável ao mobile advertising no 

contexto de anúncios embutidos em aplicativos móveis. Este resultado está em conformidade 

com os estudos de Barwise e Strong (2002); Tsang, Ho e Liang (2004); Bauer et al. (2005); 

Blanco, Blasco e Azorin (2010); Saadeghvaziri, Hosseini (2011); Unal et al. (2011);  

Quanto a hipótese H3, verificou-se que a relação negativa entre Irritação e Atitude do 

consumidor em relação a anúncios promocionais de aplicativos móveis não pode ser confirmada 

neste estudo, já que houve a necessidade de exclusão do construto Irritação. A eliminação se 

deu por falta de significância estatística deste construto na explicação do construto Atitude. 

Contrariando os estudos que comprovaram a existência de uma atitude negativa entre o 

construto Irritação e o construto Atitude (DUCOFFE, 1995; LI et al., 2002; TSANG, HO, 

LIANG, 2004; CHOWDHURY et al., 2006; MERISAVO et al., 2007; SAADEGHVAZIRI, 

HOSSEINI, 2011; POCINHO, 2012; ALTUNA, KONUK, 2009).  

Apesar disso, o resultado da presente pesquisa respalda as implicações do estudo de Xu 

(2006), no qual o fator irritação não foi visto como significativo na atitude dos consumidores 

em relação ao mobile advertising (no contexto SMS). Entende-se por esses resultados que a 

amostra desta pesquisa pode não se concentrar particularmente irritada com os anúncios, já que 

como Choi et al. (2008) elucida: o nível de irritação com o anúncio é percebido de forma distinta 

entre as culturas, e pode ser resultado de diferentes experiências com o mobile advertising.  

Conforme os resultados, são feitas duas inferências para possíveis causas da exclusão 

do construto Irritação. A primeira causa: viés das respostas – os respondentes podem ter ficado 

confusos, pois essas perguntas tinham sentido invertido das demais ou porque as pessoas podem 

ter tido receio de responder o que imaginavam de verdade, porque poderiam pensar que estavam 

respondendo de forma errada. A Segunda causa: limitação das técnicas usadas – violação do 
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pressuposto da regra de três indicadores: a existência de três variáveis com cargas fatoriais altas, 

levou a exclusão do construto, já que impossibilitava posteriores análises.  

O construto Credibilidade, assim como os outros construtos que tiveram suas hipóteses 

rejeitadas, foi eliminado por falta de significância estatística na explicação do construto Atitude. 

Logo, a hipótese H4 não foi confirmada. Os resultados contradizem os estudos de Choi e Rifon 

(2002), Tsang, Ho e Liang (2004), Chowdhury et al. (2006) e Xu (2006), que constataram 

influência da credibilidade nas atitudes em relação ao mobile advertising. Uma inferência que 

podemos ter a respeito deste resultado refere-se ao fato dos consumidores não acreditarem na 

veracidade dos conteúdos veiculado pelos anúncios. A credibilidade dos anúncios tem relação 

com a credibilidade corporativa (MACKENZIE; LUTZS, 1989; CHOI; RIFON, 2002; KIM; 

HAN, 2014) e capacidade do cliente em esperar que a empresa possa satisfazer os seus anseios 

por produtos e serviços (CHOI; RIFON, 2002). 

A submissão dos construtos do modelo à análise de equações estruturais também 

permitiu confirmar as hipóteses H5a e H5b. Quanto à hipótese H5a, foi percebido que há uma 

relação positiva entre a variável Incentivo e Atitude do consumidor em relação a anúncios 

promocionais de aplicativos móveis. Esse resultado confirma os resultados dos estudos de 

Merisavo et al. (2007) e Barwise e Strong (2002), que provaram que incentivos como: prêmios, 

promoções, descontos ou possibilidade de benefícios monetários, foram vistos como fatores de 

influência para a atitude em relação ao mobile advertising.  

Em relação à confirmação da hipótese H5b, que faz referência a relação positiva entre a 

variável Incentivo e Intenção em adquirir aplicativos pagos através dos anúncios promocionais 

de aplicativos em smartphones. Esse resultado ratifica os resultados de estudos que provaram 

que a inclusão de incentivos ou possibilidade de benefícios monetários têm influência na 

intenção do comportamento do consumidor (TSANG, HO e LIANG, 2004; ÜNAL; ERCIS; 

KESER, 2011). E também corrobora com o estudo de Kim e Han (2014), que afirmam que os 

incentivos formam uma atitude favorável à intenção de compra em anúncios de smartphones.  

Concluí-se que a variável Atitude em relação a anúncios promocionais de aplicativos 

móveis afeta positivamente a Intenção de comportamento. Este resultado corrobora a hipótese 

H6, confirmando às conclusões dos autores Tsang, Ho e Liang, (2004); Xu (2006); Blanco, 

Blasco e Azorin, (2010); Ünal, Ercis e Keser (2011); Pocinho (2012). Nesta pesquisa, a intenção 

de comportamento se refere à Intenção em adquirir aplicativos pagos através dos anúncios 

promocionais de aplicativos em smartphones. Particularmente no estudo de Xu (2006), os 

resultados indicaram que há uma relação direta entre as atitudes dos consumidores chineses e 

as intenções de consumo.  
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A exclusão do construto Normas Sociais, referente a hipótese H7, mostra a falta de 

significância estatística deste construto na explicação do construto Intenção de Comportamento. 

As normas sociais também não se mostraram estatisticamente relevantes na pesquisa de 

Pocinho (2012) para explicar a intenção de comportamento do consumidor. Resultados que 

contrariam os estudos desenvolvidos por Bauer et al. (2005), Zhang e Mao (2008) e Lima 

(2011) que apontaram que as Normas Sociais afetam positivamente a intenção de 

comportamento, embora muitas vezes com uma significância fraca.  
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados encontrados nesta pesquisa contribuem para as pesquisas sobre atitude e 

intenção dos consumidores em relação ao mobile advertising, no contexto de anúncios 

embutidos em aplicativos móveis, já que a temática ainda não havia sido abordada nesse 

contexto em pesquisas nacionais. Além de trazer contribuições significativas para a temática, o 

estudo aborda várias implicações, tanto gerenciais como acadêmicas.  

A partir da revisão da literatura, foi percebido que a maioria dos estudos sobre o tema 

mobile advertising teve como foco aplicações em SMS e MMS. Todavia, foi descoberta uma 

lacuna em relação a temática na investigação dos fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor em relação a anúncios promocionais de aplicativos pagos. Face ao exposto, o 

presente estudo teve como objetivo preencher tal lacuna. Foi utilizado como aporte teórico na 

formulação do modelo de pesquisa, a Teoria da Ação Racional de Fishbein e Ajzen (1975), 

juntamente com fatores encontrados na literatura que influenciam a atitude, intenção e 

comportamento do consumidor em relação ao mobile advertising.  

Alguns fatores se mostraram significativos (Informatividade e Incentivos), porém outros 

não mostraram significância estatística suficiente (Entretentimento, Irritação, Credibilidade e 

Normas Subjetivas) para explicação do construto Intenção. Os resultados apontaram que 

informatividade e incentivos são os dois fatores que mais influenciam positivamente nas 

atitudes dos consumidores em relação a anúncios promocionais de aplicativos pagos. O 

construto Incentivo por sua vez, foi o que mais impactou na intenção dos consumidores de 

adquirir aplicativos pagos para utilização em seus smartphones. 

Pode-se concluir que, ao aumentar o valor da informatividade e incentivo nos anúncios 

promocionais de aplicativos pagos, pode tornar a atitude do consumidor mais favorável para 

com os anúncios e consequentemente essa atitude vai impactar diretamente na sua intenção de 

aquisição dos aplicativos. Este resultado reforça pesquisas anteriores envolvendo a relação 

entre atitude e intenção e, implica que TRA é válida e eficaz no contexto da publicidade de 

aplicativos móveis. 

Finalmente, pode-se afirmar que a pesquisa conseguiu alcançar o que havia sido 

proposto no objetivo geral, à medida que se pode conhecer quais determinantes influenciam a 

intenção do consumidor de adquirir aplicativos pagos a partir de anúncios promocionais de 

aplicativos móveis. 
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5.1 IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS  

 

Em termos de contribuições teóricas, o estudo fornece aos pesquisadores novas 

percepções sobre o que deve ser especulado acerca da atitude e intenção de comportamento do 

consumidor no contexto de publicidade de aplicativos móveis (mobile advertising com foco no 

canal de aplicativos), ou seja, anúncios embutidos em aplicativos móveis (especificamente 

anúncios promocionais de aplicativos pagos).  

No cenário das pesquisas acadêmicas nacionais, este é o primeiro estudo que explora 

sobre o mobile advertising com foco em aplicativos. Outros estudos já haviam sido realizados 

em contexto nacional a respeito do mobile advertising, porém o foco foi no canal de SMS. Em 

âmbito internacional, a maioria dos estudos focalizaram a temática no contexto de aplicações 

de SMS ou MMS, sendo poucos os estudos que investigaram este tipo de publicidade de 

aplicativos móveis. 

O estudo apresenta como principal contribuição à entrega de um modelo validado sobre 

os fatores que formam a atitude do consumidor e influenciam na sua intenção de 

comportamento. Foi combinado o uso da TRA e fatores encontrados em modelos de publicidade 

para a construção de um novo modelo, voltado para explicar o comportamento do consumidor 

em relação a anúncios promocionais de aplicativos móveis pagos. Dessa forma, o modelo de 

pesquisa pode ser refinado e adaptado para ser aplicado em outros estudos neste campo de 

conhecimento.  

O presente estudo identificou que fatores como informatividade e incentivos 

influenciam a atitude do consumidor e contribuem para o entendimento sobre a sua intenção 

em adquirir aplicativos pagos a partir de anúncios promocionais de aplicativos móveis. 

Aprofundando e ampliando o conhecimento sobre o tema em um novo contexto, aumenta-se 

sua visibilidade, fomentado a realização de mais pesquisas e enriquecendo os conhecimentos 

na área de Marketing atrelada às ferramentas de tecnologia de informação móveis.   

  

5.2 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS  

 

Com à popularidade do uso de smartphones e o desenvolvimento de várias aplicações 

móveis, cada vez mais anúncios são incorporados nestas aplicações. Assim, a publicidade de 

aplicativos móveis apresenta um futuro promissor no mercado de publicidade móvel.  A visão 

sobre o comportamento do consumidor móvel a partir deste estudo pode fornecer sugestões 

úteis para os comerciantes que se dedicam à publicidade móvel. 
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Os resultados, além de contribuir para enriquecer o conhecimento sobre o tema 

estudado, pode fornecer sugestões para os profissionais de marketing acerca dos determinantes 

que influenciam a aquisição de aplicativos a partir de anúncios promocionais de aplicativos 

móveis. Tais sugestões podem auxiliar as decisões de profissionais de marketing, publicidade e 

de profissionais do mercado de aplicativos móveis nas estratégias para desenvolver anúncios 

com conteúdo que incluam principalmente informações precisas e úteis, assim como incentivos 

diversos para estimular os consumidores na aquisição do aplicativo pago daquela 

marca/empresa.  

De acordo com a revisão de literatura, foi visto que fatores como entretenimento, 

credibilidade e irritação devem também ser levados em conta quando se fala em publicidade. 

Empresas de publicidade devem levar em conta em seus anúncios a certeza da publicidade não 

incomodar os usuários (fator de irritação), os anúncios serem divertidos (fator entretenimento) 

o suficiente para estimular o interesse das pessoas e, a fonte dos anúncios deve passar confiança 

para os consumidores, pois esses fatores são importantes para que os consumidores tenham uma 

impressão favorável dos anúncios e das aplicações móveis que estão usando. Além disso, os 

profissionais dessa área também podem desenvolver algumas estratégias para incentivar os 

usuários a recomendar a compra do aplicativo para seus amigos com base nos incentivos 

fornecidos pelos anúncios.  

Por meio do estudo pode-se tomar conhecimento acerca do perfil do consumidor de 

smartphones e aplicativos. O consumidor está cada vez mais no centro de decisão sobre as suas 

opções de consumo e com isso torna-se necessário novas estratégias e táticas para comunicação 

e interação entre consumidores e empresas. Portanto, fica evidente a necessidade de uma 

comunicação precisa, interessante, confiável e interativa que desperte o interesse dos 

consumidores e usuários de aplicativos móveis.  

 

5.3 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Embora este estudo tenha implicações teóricas e práticas relevantes, ele também tem 

algumas limitações, assim como sugestões para pesquisas futuras. Uma das limitações refere-

se a pesquisa ter sido realizada apenas em um único ambiente, com os cursos do CCSA da 

UFRN, o que impossibilita que se generalize os resultados para outros ambientes e em outros 

contextos, visto que os respondentes se encontram todos na mesma cidade. Outra limitação diz 

respeito aos construtos invalidados que não podem ter seus resultados generalizados.  

A partir das limitações apresentadas, sugere-se que sejam realizadas pesquisas futuras 

que possam investigar a adição de outros fatores além de incentivos e informatividade, que 
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podem afetar a intenção de compra dos consumidores com relação a aplicativos pagos. Sugere-

se como aporte teórico para futuros estudos, usar algumas variáveis da Teoria da difusão das 

inovações (IDT) proposta por Rogers (1983). Esta teoria busca explicar o processo de adoção 

de inovações e é uma das teorias mais populares e com grande aceitação nas pesquisas 

científicas acerca de difusão e adoção de novas tecnologias. 

O autor propõe um modelo de pesquisa com cinco atributos percebidos na adoção das 

inovações. Alguns desses atributos podem ser usados para verificar a questão da preferência 

dos usuários de smartphones por aplicativos gratuitos versus pagos. Por exemplo, o atributo 

“experimentação”, diz respeito a possibilidade de testes com fins de avaliação e experimentação 

da inovação, ou seja, situação muito comum para os consumidores que utilizam aplicativos 

freemium. O modelo de aplicativos freemium é utilizado por consumidores, permitindo que os 

aplicativos sejam baixados e executados gratuitamente, porém com opções adicionais que só 

são acessíveis por quem usa a versão premium (versão paga). A estratégia do teste e compre, 

permite a empresa atrair mais clientes.  

Ainda em relação a estudos futuros, outras pesquisas podem ser realizadas com a 

abordagem qualitativa, já que se notou na pesquisa bibliográfica que a maioria das publicações 

analisadas tiveram primordialmente abordagem quantitativa. Por último, outra possibilidade 

seria incluir variáveis moderadoras de gênero no modelo de pesquisa proposto, estabelecendo 

novas relações entre as variáveis e verificando se o gênero influencia na intenção de aquisição 

de aplicativos pagos, bem como sua relação com o mobile advertising.  
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APÊNDICE A – Estudos Internacionais e Nacionais sobre Mobile advertising 
AUTOR/ANO CANAL FATORES AMOSTRA ABORDAGEM RESULTADOS 

Barwise; Strong 

(2002) 
SMS 

Informação, 

permissão, 

entretenimento, 

incentivos 

Consumidores do 

Reino Unido 
Qualitativa 

Os autores apontaram alguns fatores que possuem influência para a aceitação 

do mobile advertising pelos consumidores, são estes: relevância dos 

anúncios, frequência de anúncios recebidos, mensagens concisas com 

entretenimento ou informação, sistema de recompensa (os mais jovens e com 

menor poder aquisitivo percebiam a recompensa como um incentivo) e 

permissão explícita dos consumidores para receber os anúncios. Os 

respondentes da pesquisa relataram que um bom anúncio precisa ser curto 

(direto), divertido, informativo (área de interesse), prenda a atenção e por 

último com promoções ou prêmios. 

Tsang; Ho; Liang 

(2004) 
SMS 

Informação, 

irritabilidade, 

credibilidade, 

permissão, 

entretenimento, 

incentivos 

Consumidores de 

Taiwan 
Quantitativa 

Os consumidores têm atitude negativas em relação ao mobile advertising via 

SMS, exceto quando existe a permissão prévia dos consumidores para o 

envio desses anúncios. Há uma relação direta entre as atitudes dos 

consumidores e comportamento do consumidor. 

Bauer et al. (2005) SMS 

Informação/ 

confiança/ 

entretenimento/ 

normas sociais/ 

privacidade 

Consumidores 

alemães 
Quantitativa 

O valor de entretenimento e valor da informação como os drivers mais fortes 

da aceitação do telefone celular como um meio inovador para a comunicação 

do conteúdo publicitário. Também apontaram que as normas sociais são um 

forte determinante para a atitude em relação ao mobile marketing.  Por fim, 

mostraram que a percepção de risco resulta principalmente do medo do mau 

uso de dados fornecidos aos anunciantes e recepção de mensagens 

indesejadas. 

Peng (2006)  - 

Personalização, 

experiência prévia, 

credibilidade, 

permissão, 

 privacidade 

Estudantes 

universitários de 

Cantão 

Quantitativa 

Os resultados empíricos revelam que a credibilidade, conteúdo publicitário, 

perfis de produtos, personalização, padrão de consumo, experiência anterior, 

a privacidade e a permissão afetará a intenção de compra do consumidor. 

Verificou-se que no conteúdo da propaganda, a credibilidade foi o elemento 

mais importante. 

 

Chowdhury et al. 

(2006) 
SMS 

Credibilidade, 

irritabilidade, 

informação, 

entretenimento 

Consumidores de 

Bangladesh 
Quantitativa 

Os resultados deste estudo mostram que se os anunciantes móveis 

apresentam anúncios agradáveis via celular, com informação adequada, os 

consumidores não ficarão irritados e há uma possibilidade que eles 

visualizem gradualmente os anúncios. Além disso, a credibilidade, foi um 

dos fatores mais significativo que afetam a atitude dos entrevistados para 

anúncios para celular. 

Xu (2006) SMS 
Entretenimento, 

informação, 

Consumidores 

chineses 
Quantitativa 

Os resultados indicaram que os consumidores na China têm atitudes 

ligeiramente menos favoráveis para receber mobile advertising e indicaram 
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irritabilidade, 

credibilidade, 

personalização 

que há uma relação direta entre as atitudes dos consumidores e as intenções 

de consumo. O estudo também mostrou que entretenimento, credibilidade e 

personalização são os três fatores mais importantes que afetam as atitudes 

dos consumidores em relação ao mobile advertising. No entanto, nesse 

estudo, fatores como informação e irritação não foram vistos como 

significativos na atitude dos consumidores em relação ao mobile advertising. 

Choi; Hwang e 

McMillan (2008) 
SMS Entretenimento 

Estudantes da 

Coreia do Sul 
Quantitativa 

Este estudo demonstrou que as perspectivas culturais fornecem orientações 

importantes para compreender que tipo de recurso mensagem é mais (ou 

menos) eficaz e porquê. 

Haghirian; 

Madlberger e Inoue 

(2008) 

- 
Entretenimento, 

credibilidade 

 Estudantes 

japoneses e 

austríacos 

Quantitativa 

Os resultados mostraram que a informatividade parece ser um forte 

antecedente da atitude para com o mobile advertising. Na Áustria, as relações 

positivas entre entretenimento e atitude são mais fortes. Todavia, os 

consumidores japoneses são mais receptivos a mensagens informativas. 

Segundo o estudo os anunciantes japoneses tendem a entreter os seus grupos-

alvo e consideram um forte conteúdo informativo para a sua concepção de 

mensagem publicitária. Por fim, o fator de irritação é um problema no Japão. 

Para tanto, o estudo recomenda uma abordagem de marketing baseado em 

permissão. 

Altuna et al. (2008)  - 
Informação, 

irritação 

Consumidores 

Turcos e 

Americanos 

Quantitativa 

Os resultados deste estudo mostram que as atitudes dos Estados Unidos e os 

consumidores turcos diferem quanto anúncios para dispositivos móveis. Os 

consumidores turcos revelaram atitudes mais positivas do que os 

entrevistados americanos referentes anúncios para dispositivos móveis.  

Blanco; Blasco e 

Azorin (2010) 
SMS 

Entretenimento, 

informação 

Consumidores de 

diversos países 
Quantitativa 

O entretenimento e os aspectos informacionais percebidos pelo consumidor 

na mobile advertsing afetam suas atitudes; há um impacto de opinião geral 

sobre a publicidade sobre as atitudes móveis; há também uma influência 

positiva e direta de atitudes sobre intenções comportamentais. 

Bellman (2011) APP Informação 

Consumidores 

dos Estados 

Unidos e 

Austrália 

Quantitativa 

Verificou-se que o estilo de execução criativa usada no aplicativo fez a 

diferença, no entanto. Aplicativos com um estilo criativo informacional, que 

concentra a atenção sobre o usuário e, portanto, encorajadas ligações 

pessoais com a marca, foram mais eficazes na mudança de intenção de 

compra. Aplicativos de jogos foram bem menos sucedidos, porque eles se 

concentraram a atenção no telefone. 

Lima (2011) SMS 

Permissão, 

Atitude em relação 

ao risco, 

Normas sociais. 

Estudantes 

Brasileiros de 

ensino médio  

Quantitativa 

A utilidade percebida, as normas sociais e a percepção de risco de receber 

mensagens não solicitadas (spam) surgiram como fatores relevantes para a 

formação de atitude em relação ao “mobile advertising”, o perfil inovador 

do consumidor influencia o conhecimento sobre telefonia móvel em geral e 

o perfil caçador de informações influencia a atitude em relação às 

propagandas em geral. 
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Saadeghvaziri e 

hosseini (2011) 
SMS/MMS 

Informação, 

confiança, 

irritabilidade 

Consumidores 

Iranianos 
Quantitativa 

A personalização, informatividade, irritação, credibilidade, entretenimento, 

e também benefício monetário de mobile advertsing são influentes no 

desenvolvimento de atitude positiva em relação a mobile advertsing. 

 

Ünal, Ercis e Keser 

(2011) 

 

SMS 

Entretenimento, 

personalização, 

permissão 

Consumidores da 

Turquia 
Quantitativa 

De acordo com os resultados, um anúncio está sendo divertido, informativo 

e confiável e personalizado, e se está sendo enviado com a permissão tem 

um efeito positivo no sentido de criar as atitudes em anúncios móveis. Existe 

também uma diferença entre as atitudes, intenções e comportamentos dos 

jovens e dos adultos para mobile advertsing. 

Pocinho (2012) - 

Permissão, 

entretenimento, 

irritação, 

credibilidade, valor 

informativo, 

personalização e 

incentivos 

Consumidores 

portugueses 
Quantitativa 

Os resultados demonstram que a atitude dos consumidores é parcialmente 

negativa, sendo influenciadas pelas variáveis: credibilidade, valor 

informativo, permissão, entretenimento, personalização e irritação. Por outro 

lado, variáveis como atitude e confiança influenciam a intenção de 

comportamento, que por sua vez influencia o comportamento. Ademais, as 

variáveis normas sociais e risco percebido não influenciam a intenção de 

comportamento. 

Calazans (2014) - - 
Consumidores do 

Brasil 
Qualitativa 

Nos resultados são expostos fatores que influenciam na percepção do 

consumidor sobre mobile marketing. O principal fator é a permissão prévia, 

se não consultados previamente, os consumidores podem ter uma percepção 

negativa acerca do mobile marketing. Os usuários também percebem 

negativamente a falta de opção para o não envio de propagandas. Também é 

constatado que os usuários percebem positivamente propagandas com valor 

de entretenimento, utilidade da informação e personalização. Também foram 

percebidas positivamente propagandas relacionadas ao conteúdo do site. 

Outros fatores que demonstraram influência foram a privacidade, 

credibilidade, e controle sobre o conteúdo. 

Xu e Li (2014) APPS  

Entretenimento, 

informatividade, 

irritação, 

credibilidade, 

normas sociais 

Estudantes de 

duas grandes 

universidades na 

China 

Quantitativa 

Os resultados mostram que entretenimento, informatividade, credibilidade e 

norma social estão positivamente relacionada com a atitude para publicidade 

de aplicativos móveis baseados em localização (LMAA), enquanto a 

irritação está negativamente relacionada com atitude para LMAA. Norma 

social parece ter o impacto mais predominante na atitude em relação a 

LMAA, seguido de credibilidade e entretenimento. Além disso, atitude para 

LMAA afeta significativamente a intenção das pessoas a usá-lo. 

Zha et al. (2015) - 

Credibilidade, 

entretenimento, 

informatividade 

Consumidores da 

China 
Quantitativa 

Sugerem que a credibilidade é o principal determinante da atitude em relação 

à publicidade na web, que a aquisição de informações on-line gera impactos 

adicionais no comportamento dos consumidores. A eficácia da publicidade 

na web é uma grande preocupação e acreditamos que o presente estudo 

poderia lançar luz sobre o desenvolvimento saudável da indústria de 

publicidade na web na China. 
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APÊNDICE B – Definição Operacional das Variáveis  

 
CONSTRUTOS QUESTÕES AUTORIA 

ENTRETENIMENTO 

(ENTERTAINMENT – 

ENT) 

ORIGINAIS: 

is entertaining 

is pleasing 

is fun to use 

is exciting 

 

 

 

Ünal, Ercis e Keser 

(2011) 

Pocinho (2012) 

Xu e Li (2014) 
ADAPTADAS: 

Divertido (ENT1) 

Agradável (ENT2) 

Engraçado (ENT3) 

Estimulante (ENT4) 

INFORMATIVIDADE 

(INFORMATIVENESS – 

IFO) 

ORIGINAIS: 

Is a good source of product information 

Supplies relevant product information 

Provides timely information 

Is a good source of up-to-date product information 

Makes product information immediately accessible 

Is a convenient source of product information 

Supplies complete product information 

 

 

 

 

 

 

        

Ünal, Ercis e Keser 

(2011) 

Pocinho (2012) 

Xu e Li (2014) 

ADAPTADAS: 

É uma boa fonte de informação sobre produtos/serviços (IFO1) 

Fornece informação relevante sobre produtos/serviços (IFO2) 

Fornece informação oportuna (IFO3) 

É uma fonte de informação atualizada sobre produtos/serviços (IFO4) 

Torna a informação sobre produtos/serviços acessível no momento (IFO5) 

É uma forma conveniente de receber informação sobre produtos/serviços (IFO6) 

Fornece informação completa sobe produtos/serviços (IFO7) 

IRRITAÇÃO 

(IRRITATION – IRT) 

ORIGINAIS: 

is intrusive 

is annoying 

is irritating 

is deceptive 

is confusing 

 

 

 

       

Ünal, Ercis e Keser 

(2011) 

Pocinho (2012) 

Xu e Li (2014) 
ADAPTADAS:  

Intrusiva (IRT1) 

Incômodos (IRT2) 
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Irritante (IRT3) 

Enganosa (IRT4) 

Confusa (IRT5) 

CREDIBILIDADE 

(CREDIBILITY – CRD) 

ORIGINAIS: 

I use mobile advertising as a reference for purchasing. 

The content provided by mobile advertising is credible. 

I feel that smartphone advertising is convincing.  

I trust mobile advertisements. 

 

 

 

Tsang et al. (2004); 

Liu et al. (2012), 

 

 

 

ADAPTADAS:  

Eu uso a mobile advertsing como uma referência para a compra (CRD1) 

O conteúdo fornecido por mobile advertsing é acreditável (CRD2) 

Eu sinto que a publicidade em smartphone é convincente (CRD3) 

Eu confio em anúncios para dispositivos móveis (CRD4) 

INCENTIVOS 

(INCENTIVES- INC) 

ORIGINAIS: 

I am willing to receive mobile advertisements when it offers rewards 

I respond to mobile advertising in order to receive rewards 

I am satisfied to get mobile advertisements that offers rewards 

 

 

 

 

Ünal, Ercis e Keser 

(2011) 

 

ADAPTADAS:  

Estou disposto a receber anúncios no meu smartphone quando são oferecidas bonificações (INC1) 

Eu respondo a mobile advertising, a fim de receber recompensas (INC2) 

Estou satisfeito em obter anúncios para dispositivos móveis que oferecem recompensas (INC3) 

ATITUDE  
(ATTITUDE – ATT)  

 

ORIGINAIS: 
Gosto da ideia de utilizar a informação publicitária enviada para o meu telemóvel 

Utilizar a informação publicitária enviada para o meu telemóvel é uma boa ideia  

Utilizar a informação publicitária enviada para o meu telemóvel é uma atitude inteligente 

A publicidade enviada para o telemóvel é mais interessante que a publicidade presente noutros meios de comunicação  

 

     

 

 

 

Ünal, Ercis e Keser 

(2011) 

Pocinho (2012) 

ADAPTADAS:  

Gosto da ideia de utilizar anúncios promocionais de aplicativos mostrados em meu smartphone para adquirir aplicativos 

pagos (ATT1) 

Utilizar a informação dos anúncios promocionais de aplicativos é uma boa ideia (ATT2) 

Utilizar a informação dos anúncios promocionais de aplicativos é uma atitude inteligente (ATT3) 

Anúncios promocionais de aplicativos são mais interessantes do que anúncios em outros meios de comunicação (Tv, SMS, 

MMS) (ATT4) 

NORMAS SUBJETIVAS 

(SUBJECTIVE NORMS- 

NS) 

ORIGINAIS: 

Se eu usar a informação publicitária enviada para o meu telemóvel a maior parte das pessoas que são importantes para mim 

vão considerar-me inteligente  

Se eu usar a informação publicitária enviada para o meu telemóvel as pessoas que são importantes para mim vão considerar o 

seu uso útil 
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Se eu usar a informação publicitária enviada para o meu telemóvel as pessoas que são importantes para mim vão considerar 

o seu uso valioso 

 

Pocinho (2012) 

ADAPTADAS:  

Se eu usar a informação dos anúncios promocionais de aplicativos para adquirir aplicativos pagos, a maior parte das pessoas 

que são importantes para mim vão me considerar inteligente (NS1) 

Se eu usar a informação dos anúncios promocionais de aplicativos para adquirir aplicativos pagos, as pessoas que são 

importantes para mim vão considerar o seu uso útil (NS2) 

Se eu usar a informação dos anúncios promocionais de aplicativos para adquirir aplicativos pagos, as pessoas que são 

importantes para mim vão considerar o seu uso valioso (NS3) 

INTENÇÃO 

COMPORTAMENTAL 

(BEHAVIORAL 

INTENTION – BI) 

ORIGINAIS: 
Penso utilizar a publicitária enviada para o meu telemóvel para consumir quando tiver oportunidade  

Tenciono usar a publicidade enviada para o meu telemóvel para fazer compras 

Espero usar a publicidade enviada para o meu telemóvel para adquirir bens/serviços  

 

 

 

Pocinho (2012) 

ADAPTADAS: 

Penso utilizar os anúncios promocionais de aplicativos para adquirir aplicativos pagos quando tiver oportunidade (BI1) 

Tenho a intenção de adquirir aplicativos pagos com anúncios promocionais de aplicativos (BI2) 

Espero usar os anúncios promocionais de aplicativos para adquirir aplicativos pagos (BI3) 
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APÊNDICE C – Instrumento de Pesquisa  

 

QUESTIONÁRIO 

 

Caro (a) participante, 

 

Convidamos você a responder esse questionário, que é parte de uma pesquisa de Mestrado do 

Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 

pesquisa tem como objetivo investigar quais fatores influenciam a intenção do consumidor em 

adquirir aplicativo pago por meio dos anúncios promocionais de aplicativos móveis.  

Garantimos o anonimato e afirmamos que os princípios éticos estão sendo respeitados. 

Asseguramos que os dados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. Salienta-se que sua 

participação é totalmente voluntária. Esta pesquisa levará aproximadamente 10 minutos para ser 

concluída. Por fim, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos e agradecemos sua 

colaboração. 

 

Prof.ª. Dra. Anatália Saraiva Martins Ramos (Professora Titular – PPGA/UFRN) 

E-mail: anatalia@ufrnet.br 

 

Evangelina de Mello Bastos (Mestranda em Administração – PPGA/UFRN) 

E-mail: evangelinabastos@gmail.com 

 

Neste trabalho, anúncios promocionais referem-se aos anúncios que são exibidos durante o 

funcionamento do aplicativo gratuito, mostrando novidades do aplicativo, e/ou incentivos como 

descontos e ofertas como forma de adquirir a versão paga do aplicativo com disponibilidade de 

mais benefícios e serviços.  

 

Bloco I – Perfil De Uso Do Aplicativo E Dispositivo Móvel Pelo Respondente 

 

1- Você possui um smartphone? 

[  ] Sim 

[  ] Não 

 

2- Você já adquiriu aplicativo pago para seu smartphone?  

[  ] Não 

[  ] Sim. Quais?___________________________________________________________________ 

Qual valor foi pago pelo aplicativo (aproximadamente) ou pelo serviço do aplicativo 

(mensal/anual)? ___________ 

 

3- Quanto tempo você acha que gasta utilizando aplicativos em seu smartphone?  

[  ] 0 – 2 horas por dia  

[  ] 2 – 3 horas por dia  

[  ] 3 – 4 horas por dia  

[  ] Acima de 5 horas dia 

 

4- Qual o sistema operacional de seu smartphone?  

[  ] Android           [  ] IOS          [  ] Windows Phone  

 

5- Preço do smartphone (aproximadamente)? __________ 

 

Bloco II – Avaliação Dos Anúncios Promocionais Que Oferecem Aplicativos Móveis Pagos 

mailto:evangelinabastos@gmail.com
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Ao responder os itens abaixo, marque com apenas um “X” cada assertiva, indicando até que ponto 

você concorda ou discorda. De acordo com a escala:  
1 2 3 4 5 6 7 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

DISCORDO DISCORDO 

UM POUCO 

INDIFERENTE CONCORDO 

UM POUCO 

CONCORDO CONCORDO 

TOTALMENTE 

   

 A minha Atitude em aproveitar aos anúncios promocionais de aplicativos pagos é:                                                                
 ASSERTIVAS  1 2 3 4 5 6 7   

1 Desfavorável                    Favorável 

2 Uma péssima escolha          Uma boa escolha 

3 Pouco inteligente          Muito inteligente 

4 Desinteressante          Interessante 

ASSERTIVAS     1      2      3     4      5      6     7 

5 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são divertidos.        

    6 
Eu percebo que os anúncios promocionais de aplicativos são boa fonte de 

informação sobre produtos/serviços.  

       

 

7 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são intrusivos.         

8 
Eu percebo os anúncios promocionais de aplicativos como uma referência para 

uma possível compra. 

       

 9 
Estou disposto a receber anúncios promocionais de aplicativos quando se 

oferecem bonificações. 

       

10 
Se eu adquirir aplicativos pagos por meio dos anúncios promocionais de 

aplicativos, meus amigos vão me considerar esperto.  

       

11 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são animados.         

12 

 

Anúncios promocionais de aplicativos fornecem informações relevantes sobre 

produtos/serviços.  

       

13 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são incômodos.        

14 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são confiáveis.        

15 Eu respondo aos anúncios promocionais de aplicativos para receber prêmios.        

16 

 

Se eu adquirir aplicativos pagos por meio dos anúncios promocionais de 

aplicativos, meus amigos vão considerar o seu uso útil.  

       

17 Eu percebo que os anúncios promocionais de aplicativos são agradáveis.        

18 

 

Anúncios promocionais de aplicativos fornecem informações oportunas sobre 

produtos/serviços. 

       

19 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são irritantes.        

20 Eu acredito no conteúdo dos anúncios promocionais de aplicativos.         

21 
Estou satisfeito de receber anúncios promocionais de aplicativos que oferecem 

descontos.  

       

22 

 

Se eu adquirir aplicativos pagos por meio dos anúncios promocionais de 

aplicativos, meus amigos vão considerar o seu uso valioso. 

       

23 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são estimulantes.        

24 

 

Anúncios promocionais de aplicativos fornecem informações que estão atualizadas 

sobre produtos/serviços. 

       

25 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são enganosos.        

26 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são convincentes.        

27 
Anúncios promocionais de aplicativos tornam acessíveis as informações sobre 

produtos/serviços. 

       

28 Eu respondo aos anúncios promocionais de aplicativos para receber descontos.        

29 

 

Anúncios promocionais de aplicativos são convenientes para receber informações 

sobre produtos/serviços. 

       

30 Eu acho que os anúncios promocionais de aplicativos são confusos.        

31 

 

Anúncios promocionais de aplicativos fornecem informações completas sobre 

produtos/serviços. 

       

32 
Penso em aproveitar os anúncios promocionais de aplicativos para adquirir 

aplicativos pagos quando tiver oportunidade. 
       

33 
Tenho a intenção de adquirir aplicativos pagos por meio de anúncios promocionais 

de aplicativos. 
       

34 
Espero aproveitar os anúncios promocionais de aplicativos para adquirir 

aplicativos pagos. 
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Bloco III– Perfil do (a) respondente 

6- Gênero 

[  ] Feminino       [  ] Masculino 

 

7- Qual sua idade (anos)? ______ 

 

8- Estado Civil: 

[  ] Solteiro             [  ] Casado              [  ] Outros 

 

9- Qual o seu curso? ______________________ 

 

11- Qual a renda bruta média das pessoas que moram na sua casa:  

[   ]Até R$ 1.760 – Até 2 SM                                               [   ] De R$ 5.280 a R$ 7.040 – 6 a 8 SM 

[   ]De R$ 1.760 a R$ 3.520 – 2 a 4 SM                               [   ]De R$ 7.040 a R$ 8.800 – 8 a 10 SM 

[   ]De R$ 3.520 a R$ 5.280 – 4 a 6 SM                               [   ]Acima de R$ 8.800 – mais de 10 SM
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APÊNDICE D – Histogramas  
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APÊNDICE E – Índices de qualidade de ajustamento do modelo de medida (AFC)  

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 40 167,740 96 ,000 1,747 

Saturated model 136 ,000 0   

Independence model 16 4522,892 120 ,000 37,691 

 

GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,085 ,967 ,953 ,682 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,893 ,360 ,275 ,318 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,963 ,954 ,984 ,980 ,984 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,800 ,770 ,787 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,035 ,026 ,044 ,998 

Independence model ,245 ,239 ,252 ,000 

 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model ,407 ,354 ,472 ,411 

Saturated model ,447 ,447 ,447 ,459 

Independence model 7,479 7,124 7,846 7,481 
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APÊNDICE F – Modelo final da AFC com coeficientes padronizados estimados  
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APÊNDICE G – Índices de qualidade de ajustamento do modelo estrutural (ME) 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 38 335,573 98 ,000 3,424 

Saturated model 136 ,000 0   

Independence model 16 4522,892 120 ,000 37,691 

 

GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,385 ,940 ,917 ,677 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model ,893 ,360 ,275 ,318 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,926 ,909 ,946 ,934 ,946 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,817 ,756 ,773 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,063 ,056 ,071 ,002 

Independence model ,245 ,239 ,252 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 411,573 413,756 579,285 617,285 

Saturated model 272,000 279,811 872,230 1008,230 

Independence model 4554,892 4555,811 4625,508 4641,508 

 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model ,676 ,591 ,774 ,679 

Saturated model ,447 ,447 ,447 ,459 

Independence model 7,479 7,124 7,846 7,481 
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APÊNDICE H – Modelo Estrutural com coeficientes padronizados 

 

 

 

 


