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RESUMO 

 

A aceitação e o uso de Tecnologia da Informação (TI) pelo indivíduo têm sido estudadas por 

diferentes modelos conceituais que, em geral, derivaram de teorias da Psicologia como a TRA 

– Theory of Reasoned Action e a TPB – Theory of Planned Behavior, derivada da primeira. 

Um importante modelo de análise dai derivado, resultado da minuciosa análise de outros 8 

modelos anteriores, o UTAUT - Unified Theory of Acceptance and Use of Technology de 

VENKATESH et. al. (2003) tem sido largamente analisado e validado em vários cenários de 

tecnologia e ambientes. Este trabalho visa compreender de uma maneira mais ampla dos 

fatores antecedentes da intenção de uso e comportamento de uso a partir do modelo UTAUT, 

bem como os fatores que melhores explicam a intenção e o comportamento de uso, assim 

como a análise de seus moderadores. Em seu desenvolvimento, Venkatesh et al. 

empreenderam comparações  em três etapas de implantação e em dois cenários: na adoção 

mandatória, aquela em que se deu em ambiente empresarial onde o sistema é requerido para 

execução de processos e tomada de decisões, e na adoção voluntária, cenário em que a adoção 

se dá pelo indivíduo. No segundo caso, os autores concluíram que o fator “influência social” 

tem baixa magnitude e significância, não se revelando um fator importante na adoção da 

tecnologia. Este trabalho visa analisar também se o mesmo fenômeno ocorre para adoção que 

se dá de forma voluntária, mas passível de ser altamente influenciada pelos laços sociais, 

como o que ocorre entre usuários das redes sociais como Orkut, Facebook, Twitter e Linkedin, 

especialmente em tecnologias que habilitam ganhos associados ao exercício desses laços, 

como no caso do uso de sites de compras coletivas tais como Peixe Urbano, Groupon e 

Clickon. Com base no modelo UTAUT, foi aplicada uma pesquisa e posteriormente foram 

analisados os resultados de 292 respondentes validados que foram acessados por e-mails e 

redes sociais. A técnica de análise empregada consistiu do uso de modelagem por equações 

estruturais, com base no algoritmo PLS – Partial Least Square, com bootstrap de 1000 re-

amostragens. Os resultados demonstraram alta magnitude e significância preditiva sobre a 

Intenção de uso da tecnologia pelos fatores de Expectativa de Desempenho (0,288@0,1%), 

Influência Social (0,176@0,1%). Os primeiro, compatível com estudos anteriores. Já a 

magnitude e significância do último fator resultou amplamente superior ao estudo original de 

Venkatesh et al. (2003) variando entre 0,02 a 0,04, não significante, dependendo dos dados 

estarem agrupados ou não (p.465). A principal conclusão deste estudo é que, ao 

considerarmos o fenômeno das compras coletivas, em um ambiente de adoção voluntária, 

portanto, o fator social é altamente influente na intenção de uso da tecnologia, o que contrasta 

fortemente com o estudo original do UTAUT (já que no estudo de Venkatesh et al. (2003) 

este fator não foi significante) e apresenta várias possibilidades de pesquisas futuras e 

possíveis implicações gerenciais.         
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ABSTRACT 

 

The acceptance and use of Information Technology (IT) by the individual have been studied 

by different conceptual models that, in general, derived from theories of psychology as the 

TRA - Theory of Reasoned Action and TPB - Theory of Planned Behavior, derived from the 

first. An important analysis‟ model derived from it, resulted of thorough analysis of eight 

other previous models, for while UTAUT - Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology in VENKATESH et. al. (2003) has been extensively analyzed and validated in 

many scenarios and technology environments. This work seeks to understand a broader 

way of background factors on the intended use and usage behavior UTAUT from the model, 

as well as the factors that best explain the intention and usage behavior, as well as the analysis 

of moderators. In its development, Venkatesh et al. made comparisons in three deployment 

stages and in two scenarios: in mandatory adoption, the one that occurred in a business 

environment where the system is required to process execution and decision making, and 

voluntary adoption scenario in which the adoption takes place by the individual. In the second 

case, the authors concluded that "social influence" factor has a low magnitude and 

significance, not being revealed as an important factor in technology adoption. This study 

aims to examine too whether the same phenomenon occurs that is given up for voluntarily 

adoption, but able to be highly influenced by social ties, such as occurs among users of social 

networks like Orkut, Facebook, Twitter and Linkedin, especially in technologies that enable 

the financial gains associated with these ties, such as the use of collective purchasing sites 

such as Peixe Urbano, Clickon and Groupon. Based on the model UTAUT, we applied a 

research and were later analyzed the results of 292 respondents who were validated accessed 

through social networks. The technique used consisted of using structural equation modeling, 

based on PLS - Partial Least Square, with 1000 bootstrap re-sampling. The results 

demonstrated high predictive significance and magnitude of the Intention of technology use 

by factors of Expected Desempenho (0,288 @ 0.1%), and Social Influence (0,176@ 0, 1 

%),). The first, consistent with previous studies. Since the magnitude and significance of the 

latter factor resulted in vastly superior to the original study by Venkatesh et al. (2003) ranged 

between 0.02 to 0.04, not significant, depending on the data are grouped or not (p.465). The 

main conclusion of this study is that when considering the phenomenon of collective 

purchasing in an environment of voluntary adoption, therefore, the social factor is highly 

influential in the intention to use technology, which contrasts strongly with the original study 

of UTAUT and presents several possibilities for future research and managerial implications. 

 

 

Keywords: UTAUT, technology adoption, group buying sites 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O avanço das tecnologias de informação (TI) produziu mudanças profundas nas formas 

globais de comunicação e está havendo uma modificação nas formas de se estabelecer 

relações comerciais e transações online em todo o mundo (ALBERTIN, 2000). De uma forma 

mais ampla, o uso de tecnologia como alternativa para transações de mercado está em ampla 

expansão. As empresas estão ampliando sua adesão e, por consequência, realizando 

investimentos em marketing visando atrair os internautas e comercializando seus produtos e 

serviços por meio de lojas virtuais na internet.  

 

Conforme dados do Ebit WebShoppers (22º Edição, 2010), no primeiro semestre de 2010 o 

comércio eletrônico brasileiro atingiu o faturamento de R$ 6,7 bilhões e aumentou 40% em 

comparação com o primeiro semestre de 2009. Dentre esse valor, tem surgido uma 

modalidade de comércio eletrônico conhecido por compras coletivas. Tais sites fazem a 

intermediação de compradores e vendedores em que uma empresa oferece um determinado 

produto ou serviço em níveis de preços significativamente abaixo do normalmente praticado 

pelo mercado, sob a condição de que haja uma alta quantidade demandada e que seja limitada 

aos dias e horários de menor movimento ou operações, conforme política de cada 

estabelecimento. Nesse interessante mecanismo, tanto vendedores como os compradores 

perceberiam sentir-se atraídos a negociar. Para os vendedores, além da melhoria de diversos 

indicadores de desempenho, exposição, divulgação a um grupo selecionado, também um 

aumento expressivo no faturamento poderia vir a ser observado. Enquanto que para os 

compradores, o acesso a bens e serviços torna-se muito mais próximo, dada uma redução 

significativa quando comparado o nível geral dos preços, ainda que sob a condição das 

restrições daquilo que é ofertado conforme dias e horários específicos. 

 

Nos Estados Unidos este tipo de negociação se iniciou no ano de 2008 por meio do site 

”Groupon” e desde então esta nova forma de comercialização de produtos e serviços vem 

conquistando o mundo. No Brasil, os sites de compras coletivas tiveram seu início marcado 

em meados de março de 2010, pelo site “Peixe Urbano” (www.peixeurbano.com.br). Como 

uma nova moda, nota-se que desde esse marco inicial, o número de sites que oferecem este 
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tipo de serviço e o número de usuários que estão aderindo a esta nova modalidade vem 

aumentando significativamente. 

 

Conforme pesquisa feita em 2010 pelo IBOPE Nielsen Online, houve um crescimento  da 

audiência única aos portais de descontos, em julho de 2010 eram 1,7 milhão de usuários 

únicos contra 17 milhões no mês de março de 2011, uma evolução de aproximadamente 

1000% em menos de 1 ano. (NÚMERO, 2011). 

 

Este novo modelo de negócios requer dos agentes envolvidos, tanto consumidores quanto 

vendedores de bens e serviços, a aderência às tecnologias de informação e sistemas de 

comércio eletrônico que promovam a interface e interação comercial, que depende também da 

aceitação dos envolvidos a tecnologia da informação, que neste relacionamento é pautado pela 

internet. Albertin (2010) salienta que para o desenvolvimento e consolidação do comércio 

eletrônico é necessária a superação de barreiras tecnológicas. Especificamente, quanto a 

“facilidade de uso”, os sistemas de comércio eletrônico devem ter uma interface amigável. 

 

A adoção de Tecnologia da Informação (TI) pelo indivíduo tem sido estudada por diferentes e 

importantes modelos conceituais, dentre eles temos TAM -Technology Acceptance Model  

(DAVIS, 1989), TAM2 – Extension Technology Acceptance Model (VENKATESH, DAVIS, 

2000) que, em geral, emanaram de teorias da Psicologia como a TRA – Theory of Reasoned 

Action elaborada por Fishbein, Ajzen (1975) e a TPB – Theory of Planned Behavior, 

desenvolvida por Ajzen e Fishbein em 1991, derivada da TRA.  Um importante modelo de 

análise proveniente destes, resultado da minuciosa análise de um total 8 modelos anteriores, 

incluindo os acima mencionado, é o UTAUT - Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology de VENKATESH et. al. (2003) que tem sido largamente analisado e validado em 

vários cenários de tecnologia e ambientes.  

 

No desenvolvimento da Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia - UTAUT, 

Venkatesh et al. realizaram comparações  em três etapas de implantação de sistemas e em 

dois cenários: na adoção mandatória, aquela em que se deu em ambiente empresarial onde o 

sistema é requerido para execução de processos e tomada de decisões, e na adoção voluntária, 

cenário em que a aceitação de determinada tecnologia é livre de imposições. No segundo 



16 

 

 

 

caso, os autores concluíram que o fator “influência social” tem baixa magnitude e 

significância, não se revelando um fator importante na adoção da tecnologia.  

 

Este trabalho objetiva a compreensão de forma ampla dos fatores que antecedem a intenção 

de uso e comportamento de uso de sites de compras coletivas a partir do modelo UTAUT, 

bem como os fatores que melhores explicam a intenção e o comportamento de uso, assim 

como a análise de seus moderadores 

 

Este trabalho objetiva também verificar se o mesmo fenômeno ocorre para adoção que se dá 

de forma voluntária, mas passível de ser altamente influenciada pelos laços sociais, como o 

que ocorre entre usuários das redes sociais como Orkut, Facebook, Twitter e Linkedin, 

especialmente em tecnologias que possibilitam ganhos associados ao exercício desses laços, 

como no caso do uso de sites de compras coletivas tais como Peixe Urbano, Groupon e 

Clickon.  

 

A Estrutura deste trabalho está organizada da seguinte forma: no capítulo 1 tem-se a 

introdução ao tema, seção 2 objetivos da pesquisa, justificativa e relevância; na seção 3 está 

apresentada a revisão da literatura acerca de aceitação de tecnologia pelos indivíduos, sendo 

desenvolvidos os temas da Teoria da Ação Racional (TRA), Teoria do Comportamento 

Planejado (TPB), Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM), Extensão do Modelo de 

Aceitação de Tecnologia (TAM2), Modelo Unificado de Aceitação de Tecnologia (UTAUT) 

e seus construtos;  Aplicação do UTAUT e Sites de Compras Coletivas. No capítulo 4 tem-se 

a explanação dos procedimentos metodológicos a serem adotados, assim como uma síntese 

das hipóteses testadas, e o detalhamento do pré-teste realizado. Na seção 5 está explicitada a 

análise e os resultados, e a seção 6 a conclusão deste trabalho. 

 



17 

 

 

 

2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar os fatores preditivos da intenção de uso e o 

“Comportamento de Uso” de sites de compras coletivas no contexto de adoção voluntária a 

partir do Modelo Unificado de Aceitação de Tecnologia (UTAUT) (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology) de VENKATESH et. al. (2003)  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as variáveis antecedentes que melhor explicam a intenção de uso de 

sites de compras coletivas. 

 

b) Identificar os fatores precedentes que melhor esclarecem o “Comportamento de 

Uso” de sites de compras coletivas. 

 

c) Identificar dentre as variáveis– gênero, idade e experiência – aquelas que moderam 

a relação entre os demais construtos e “Intenção” e “Comportamento de Uso” de 

sites de compras coletivas. 

 

2.3 Justificativa e Relevância 

 

Os sites de compras coletivas são um fenômeno recente e em crescimento. Esta nova 

modalidade de comércio eletrônico está em operação no Brasil desde março de 2010 e nos 

Estados Unidos desde 2008, já marcando presença em diversos países do mundo como China,  

Austrália, Canadá, dentre outros. Os números são crescentes tanto em número de acessos 

pelos usuários de internet a sites de compras coletivas, quanto pelo número de sites e negócios 

criados que oferecem este tipo de serviço. (NÚMERO, 2011; BRASIL, 2011) Diante disto 

este estudo se justifica tanto no aspecto da exploração deste fenômeno e contribuições com 
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vistas à academia, para o início da constituição de um arcabouço teórico sobre esta temática, 

quanto no aspecto da adoção de tecnologia pelos indivíduos. 

 

A relevância deste estudo é corroborada pelo fato da temática sites de compras coletivas ser 

uma prática nova e por não haver pesquisas acadêmicas que verifiquem a intenção e o 

“Comportamento de Uso” dos indivíduos a sites de compras coletivas, seja pelo modelo 

UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) de VENKATESH et. al. 

(2003) ou por qualquer outro modelo de adoção de tecnologia, conforme pesquisas realizadas 

no Portal Capes, Scielo, EBSCO nas bases  Academic Search Premier e Business Search Elite 

até esta data.  

 

Os possíveis achados deste estudo poderão contribuir às organizações de maneira geral, assim 

como seus gestores, que, munidos de informações acerca dos fatores que motivam os usuários 

a aderirem a tais tecnologias sociais poderão melhor planejar suas táticas de atuação na rede.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Sites de Compras Coletivas 

 

Sites de compras coletivas são portais de descontos na internet, onde são oferecidos serviços e 

produtos, este em menor escala, aos consumidores da internet.  Sendo  considerados como 

uma categoria do comércio eletrônico, estes tipos de sites intermediam a compra e  venda de 

produtos e serviços entre o consumidor on-line e o varejo off-line, proporcionando assim 

ofertas atrativas com preço baixo. Os sites de compras em conjunto oferecem descontos de até 

90% em algumas transações que são realizadas por um grupo de indivíduos que em muitas 

das vezes nem se conhecem (ARAÚJO, 2010). Estes sites divulgam ofertas regionais e 

nacionais de estabelecimentos como bares e restaurantes; pousadas e hotéis; clínicas de 

estética; agência de viagens; dentre outros. A premissa inicial era de uma única oferta por dia, 

mas muitos sites já estão ampliando o número de ofertas diárias aos consumidores on-line. Os 

usuários interessados na oferta divulgada no site realizam o cadastro e efetivam a transação de 

compra pela internet, sendo que na maioria dos sites a emissão do cupom está condicionada a 

um volume mínimo de cupons vendidos, que é estipulado pelo estabelecimento responsável 

pela oferta. (FUSCO, 2010) Os consumidores podem se inscrever nestes sites para receber 

diariamente as ofertas em seu e-mail, e as promoções usualmente expiram em 24 horas. 

 

Para Stock (2010) os sites de compras coletivas são utilizados por empresas que buscam 

novos clientes e divulgação da marca assim como por consumidores ávidos por descontos e 

“pechinchas”, ele ressalta ainda que estes sites estão tirando proveito do poder das redes 

sociais, como Twitter e Facebook, para auxiliar as empresas a se conectar diretamente com os 

clientes. Os estabelecimentos que oferecem promoções por meio de sites de compras coletivas 

normalmente não obtêm rentabilidade sobre estas vendas, visto que a oferta é divulgada com 

no mínimo 50% de desconto sob o valor normal que o cliente pagaria, e a empresa tem que 

dividir os valores recebidos com o site. Muitos dos proprietários dos estabelecimentos 

visualizam os sites de compras coletivas como uma forma de anunciar, um método 

publicitário (STOCK, 2010). 

 

Este novo modelo de negócios teve seu inicio em 2008 nos Estados Unidos por meio do site 

de descontos “Groupon”, desde então inúmeros outros sites foram criados neste país, 
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extrapolando assim esta nova modalidade para inúmeros outros países do mundo, como 

China, Canadá, Austrália, Brasil, dentre outros. Cardoso (2010) relata que nos Estados Unidos 

já são mais de 90 sites, e na China foram computadas a existência de mais de 400 sites de 

compras coletivas. No Brasil esta nova modalidade de negócios e de marketing teve seu início 

em meados de março de 2010, com o site de compras coletivas “Peixeurbano”. Desde então 

está havendo um crescimento vertiginoso na quantidade de sites de compras coletivas no 

Brasil. O Portal Bolsa de Ofertas vem contabilizando a existência de tais sites no país, 

conforme pode ser observado na figura 1 (BOLSA DE OFERTAS, 2011). 

 

  Figura 1. Quantidade de Sites de Compras Coletivas no Brasil 

  Fonte: Bolsa de Ofertas 

 

O Portal Bolsa de Ofertas vem contabilizando também a existência de sites agregadores de 

ofertas – uma ramificação dos sites de compras coletivas - que são sites que agrupam as 

ofertas diárias de centenas de sites de compras coletivas existentes e possibilitam ao 

internauta interessado em adquirir serviços e produtos, a visualização das ofertas de maneira 

mais fácil, organizada e otimizada, onde é possível escolher a oferta filtrando assim pela 

região e a categoria de oferta que mais desperta interesse, em um período de tempo menor. O 

número de sites agregadores de ofertas também vem crescendo, conforme o Bolsa de Ofertas, 

em dezembro de 2010 havia a ciência de apenas 07 sites desse segmento no país, ao término 

do mês de janeiro de 2011 foram contabilizados 18 sites (BRASIL, 2011). 

 

Os usuários são estimulados a partilhar as ofertas com seus contatos nas redes sociais, como 

Twitter, Facebook, Orkut, dentre outros (STOCK, 2010). Muitos sites dão créditos aos 

usuários por recomendação bem sucedida, sendo assim o internauta faz o seu cadastro em um 
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determinado site de compra coletiva e é gerado um link indexado a sua conta, ele envia este 

link à sua rede de relacionamentos via e-mail, redes sociais, divulgação em seu blog e/ou site 

pessoal e recebe créditos a cada recomendação bem sucedida, ou seja, a cada recomendação 

que se transformar em uma aquisição de oferta pelo site. Este é um mecanismo importante 

utilizado por estes sites visando a ampliação no número de usuários cadastrados e 

compradores de suas ofertas. 

 

De acordo com José Calazans (NÚMERO, 2011), analista do Instituto Ibope Nielsen Online, 

no mês de março de 2011, o percentual de usuários dos sites de compras coletivas atingiu 

40% do total de usuários ativos de internet no país, que neste mesmo mês totalizou 43,2 

milhões. Conforme Figura 2, é possível visualizar o crescimento vertiginoso na audiência dos 

sites de compras coletivas. Para José Calazans, analista do Ibope Nielsen Online, a grande 

maioria dos internautas que utilizam os sites de compras coletivas está na faixa etária entre 25 

e 34 anos. 

  

  

 Figura 2. Evolução da audiência única dos “sites de descontos e compras 

 coletivas” –  Brasil - junho 2010 a março de 2011 

 

 Fonte: elaborado e adaptado pelo autor com base nas informações de IBOPE 

 Nielsen Online – NetView e Número (2011) 
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3.2 Adoção de Tecnologia Da Informação  

 

A internet proporciona a possibilidade de formação de comunidades virtuais, redes globais em 

que indivíduos de interesses comuns se reúnem e partilham informações, recursos e energia 

em prol de um objetivo mútuo (YUAN, LIN, 2004). A consolidação e o avanço do comércio 

eletrônico propiciaram a formação de novos e interessantes modelos de negócio para a venda 

pela Internet (KAUFFMAN; WANG, 2002). Dentre tais modelos podemos citar os sites de 

leilões, clubes de compra, sites de compras coletivas, dentre outros. Entretanto, a efetiva 

utilização de tais modelos depende da aceitação e aderência pelos usuários e potenciais 

usuários da internet. 

 

Os gastos dos consumidores online vêm aumentando significativamente nos últimos anos, 

conforme a relatório do Ebit Webshoppers (2º edição – 2010), no primeiro semestre de 2010 

houve um aumento de 40% no faturamento das vendas online em comparação com o primeiro 

semestre de 2009, perfazendo um faturamento total de R$ 6,7 bilhões no semestre.  Os grupos 

de compras na internet, ou seja, os usuários que participam de redes que utilizam sites de 

compras coletivas, também têm tido um crescimento vertiginoso. Para Lee e Mendelson 

(2007) a demanda por tecnologia da informação é frequentemente explicada por influência da 

rede, ou seja, por influência do grupo em que este indivíduo se relaciona. 

 

Distintos e importantes modelos conceituais estudam a  adoção de Tecnologia da Informação 

(TI) pelo indivíduo, dentre eles temos TRA – Theory of Reasoned Action elaborada por 

Fishbein, Ajzen (1975); TPB – Theory of Planned Behavior, desenvolvida por Ajzen e 

Fishbein em 1991, derivada da TRA, que, em geral, decorreram de teorias da Psicologia; 

TAM -Technology Acceptance Model  (DAVIS, 1989), TAM2 – Extension Technology 

Acceptance Model (VENKATESH, DAVIS, 2000); e por fim um importante modelo de 

análise oriundo destes, é o UTAUT - Unified Theory of Acceptance and Use of Technology de 

VENKATESH et. al. (2003). Nas seções posteriores cada um destes modelos será explicitado. 
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3.3 Teoria da Ação Racional – Theory of Reasoned Action (TRA)  

 

A Teoria da Ação Racional (TRA) é uma das teorias mais importantes e influentes do 

comportamento humano (VENKATESH ET. AL, 2003). Foi desenvolvida por Fishbein e 

Ajzen em 1975 e é proveniente da psicologia social. O ponto fundamental da Teoria da Ação 

Racional (TRA) é a predição da intenção comportamental do indivíduo perante determinada 

circunstância, compreendendo atitudes frente ao comportamento e as normas subjetivas. A 

TRA propõe que a intenção comportamental de um indivíduo dependerá de suas atitudes em 

relação ao comportamento e as normas subjetivas. 

Para Venkatesh et al.  (2003) os principais construtos da Teoria da Ação Racional (TRA) são:  

“Atitude em relação ao comportamento” e “Normas Subjetivas”, sendo eles antecedentes da 

intenção comportamental. O construto “Atitude em Relação ao Comportamento” é definida 

por Fishbein e Ajzen (1975) como sentimentos individuais positivos e negativos em relação à 

realização de determinado comportamento, assim como sobre suas conseqüências. Já o 

construto “Normas Subjetivas” é conceituado pelos mesmos autores como a percepção do 

indivíduo acerca do que as pessoas que ele considera importantes pensam sobre seu 

determinado comportamento. O modelo da Teoria da Ação Racional pode ser observado na 

Figura 3. 

 

 

Figura 3. Teoria da Ação Racional - Theory of Reasoned Action - TRA 

Fonte:  adaptado de Ajzen e Fishbein (1977) 
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3.4 Teoria do Comportamento Planejado – Theory of Planned Behavior (TPB) 

 

A Teoria do Comportamento Planejado (TPB) foi elaborada por Ajzen e Fishbein em 1991, 

que propuseram esta teoria como uma extensão da TRA – Teoria da Ação Racional. Assim 

como na TRA, a intenção comportamental do indivíduo é um fator essencial para a Teoria do 

Comportamento Planejado (TPB). Para Ajzen (1991) as intenções são assumidas visando 

identificar os aspectos motivacionais que influenciam o comportamento, visto que tais 

aspectos indicam a disposição das pessoas em desempenhar o comportamento. Ajzen (1991) 

argumenta que as intenções dos indivíduos para a realização de determinados 

comportamentos podem ser previstas com elevada exatidão por meio dos construtos “atitudes 

em relação ao comportamento”, “normas subjetivas” e “controle comportamental percebido”.  

A principal diferença entre a TRA e a TPB é a inserção do construto chamado “Controle 

Comportamental Percebido”, impactando nas variáveis “intenção comportamental” e 

“comportamento”. O construto “controle comportamental percebido” (ou “crenças de auto-

eficácia”) é considerado por Ajzen (1991) como a confiança do indivíduo em sua capacidade 

de desempenhar determinado comportamento. Sendo assim, ele argumenta que a efetivação 

do comportamento é mais provável em indivíduos que acreditam e se percebem como capazes 

e hábeis para a realização de um comportamento. A Teoria do Comportamento Planejado 

(TPB) defende que os construtos “atitudes em relação ao comportamento”, “normas 

subjetivas” e “controle comportamental percebido” são construtos que possuem um elevado 

grau de precisão para predizer a intenção comportamental do indivíduo. E os construtos 

“controle comportamental percebido” e “intenção comportamental”, combinados, podem ser 

utilizados com significante variância para prognosticar o comportamento. O modelo da Teoria 

do Comportamento Planejado pode ser observado na Figura 4. 
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Figura 4. Teoria do Comportamento Planejado – Theory of Planned Behavior (TPB) 

Fonte:  adaptado de Ajzen (1991) 

 

3.5 Modelo de Aceitação de Tecnologia – Technology Acceptance Model (TAM) 

 

O modelo de Aceitação de Tecnologia – Technology Acceptance Model (TAM) foi 

estabelecido por Davis (1989), que objetivou a proposição de um modelo capaz de prever e 

explicar as variáveis antecedentes da intenção de comportamento para o uso de tecnologia da 

informação. O modelo TAM foi desenvolvido a partir da teoria da ação racional, Theory of 

Reasoned Action – TRA, de Fishbein e Ajzen (1975), e da teoria do comportamento 

planejado, Theory of Planned Behavior – TPB,  constituída por Ajzen e Fishbein (1991), que 

é considerada como uma extensão da TRA, tendo como seus construtos principais  “utilidade 

percebida” e “facilidade de uso percebida”. 

O autor argumenta que os construtos teóricos “utilidade percebida” e “facilidade de uso 

percebida” são os determinantes fundamentais e propulsores  da utilização dos sistemas de 

informação pelos indivíduos. O construto “utilidade percebida” é conceituado por Davis 

(1989) como à medida que um indivíduo acredita que a utilização de um sistema específico 

elevaria seu desempenho na realização de determinado trabalho, o sentido de utilidade pode 

ser considerado como a capacidade de utilização do sistema de modo a proporcionar 

vantagens ao usuário. Ele conceitua “facilidade de uso percebida” como a crença do indivíduo 
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acerca da facilidade na utilização de determinado sistema, sendo o contrário como a confiança 

do indivíduo quanto a ausência de esforço para o uso do sistema. 

Para Venkatesh et al.  (2003) o modelo TAM foi esquematizado para prognosticar a adoção 

de tecnologias da informação assim como o uso, e em sua definição final o construto “atitude 

em relação ao comportamento” foi expurgada visando a parcimônia do modelo e uma melhor 

explicação da intenção comportamental. O modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) pode 

ser visualizado na Figura 5. 

 

Figura 5. TAM – Modelo de Aceitação de Tecnologia   

Fonte:  adaptado de Venkatesh; Davis (2000) 

 

 

3.6 Extensão do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM2) 

 

Venkatesh e Davis (2000) desenvolveram o modelo TAM2, conforme Figura 6, com o 

objetivo de ampliar o modelo de aceitação de tecnologia (TAM). Para isto foram adicionados 

fatores determinantes e outras dimensões aos construtos Utilidade percebida e Intenção de 

Uso, sendo eles: Normas Subjetivas, Imagem, Relevância do Trabalho, Qualidade do Produto 

do Trabalho e Demonstrabilidade do Trabalho;  e  a variável antecedente Normas Subjetivas, 

respectivamente. Foi incluída também variável Experiência moderando a relação entre 

Normas Subjetivas e Utilidade Percebida; e Normas Subjetivas e Intenção de Uso. Estas 

medidas tiveram como objetivo a compreensão de como o efeito desses determinantes são 

modificados com o incremento de experiência do usuário com o sistema. A variável 

Voluntarismo foi incluída para moderar a relação entre Normas Subjetivas e Intenção de Uso. 

Normas Subjetivas é um construto adicionado ao TAM2 – antecedente de Utilidade 

Percebida e Intenção de Uso - baseado na TRA (Theory of Reasoned Action) e na TPB 

(Theory of Planned Behavior). “Normas Subjetivas” é definido por Venkatesh e Davis (2000) 
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como a percepção do indivíduo acerca do que as pessoas que ele avalia como importantes 

pensam em relação ao exercício de determinado comportamento. Os autores consideram que 

este construto é antecedente suplementar do construto Intenção de uso apenas em ambientes 

onde a utilização do sistema é obrigatória e ainda assim, em casos onde a experiência com o 

sistema é pouco desenvolvida. Venkatesh et al.  (2003) 

A dimensão Imagem é antecedente do construto Utilidade Percebida e é afetada pela variável 

Normas Subjetivas, é oriunda da Innovation Diffusion Theory (IDT), definida por Moore e  

Benbasat  (1991) como a medida em que a adoção de uma  inovação é percebida pelo 

indivíduo como um meio para aprimorar sua imagem ou posicionamento social.  Os 

construtos Relevância do Trabalho, Qualidade do Produto do Trabalho e Demonstrabilidade 

do Resultado também são precedentes da variável latente Utilidade Percebida.  

 

 

Figura 6. TAM2 – Extensão do modelo de aceitação de tecnologia   

Fonte:  adaptado de Venkatesh; Davis (2000) 
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3.7 Teoria de Difusão da Inovação - (IDT) Innovation Diffusion Theory  

 

A Teoria da Difusão da Inovação foi elaborada pelo sociólogo Everett Rogers em 1962, sendo 

uma obra referência neste campo, fundamentada na sociologia, trouxe grandes contribuições a 

diversas áreas de estudo, inclusive à área de tecnologia da informação no tocante a aceitação 

de determinada tecnologia. Desde então, esta teoria vem sido editada e atualizada, sendo sua 

última versão de 2003 com o livro Diffusion of Innovations (2003) do mesmo autor 

(GIACOMINI FILHO et al. 2007). Para Venkatesh et al. (2003) os principais construtos desta 

teoria são, considerando a aceitação da inovação são: “Vantagem Relativa”; “Facilidade de 

Uso”; “Imagem”; “Visibilidade”; “Compatibilidade”; “Demonstrabilidade de Resultados” e 

“Voluntariedade de Uso”. Na construção da Teoria Unificada de Aceitação e Utilização de 

Tecnologia (UTAUT) Venkatesh et al. (2003) consideraram esta importante teoria IDT para a 

construção e consolidação dos construtos e seus indicadores. 

 

3.8 Teoria Unificada de Aceitação e Utilização de Tecnologia – Unified Theory Of 

Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) 

 

Por conta da existência de diversos modelos para analisar a aceitação de tecnologia da 

informação, e da dificuldade em adotar o modelo mais adequado para a realização de 

pesquisas, bem como pela falta de validação empírica dos modelos até então existentes, 

Venkatesh et al.  (2003) elaboraram a teoria unificada de aceitação e uso de tecnologia, 

denominado de UTAUT - Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, conforme 

Figura 7. Os autores revisaram a literatura de todos os modelos existentes que versam sobre a 

aceitação de tecnologia da informação, categorizando-os acerca de seus respectivos construtos 

principais, semelhanças e diferenças a fim de formular e validar o modelo UTAUT, que 

portanto foi o resultado obtido a partir desse processo de comparação empírica de oito 

modelos proeminentes em um estudo longitudinal com indivíduos de quatro organizações que 

haviam sido introduzidos a uma nova tecnologia no ambiente de trabalho. 
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Ampliando a análise da adoção de tecnologia, também se nota que a adoção de tecnologias de 

informação e comunicação (TICS) em organizações governamentais foi contemplada. O que 

demonstra que a aplicação desse modelo tem sido aplicada de forma abrangente. Assim, 

Gupta, Dasgupta e Gupta (2008), investigaram o comportamento de aprovação por meio do 

modelo UTAUT e descobriram que os construtos “expectativa de desempenho”, “expectativa 

de esforço” e “influencia social” influenciam positivamente no uso das TICS – Tecnologias 

de Informação e Comunicação. 

 

O modelo UTAUT é, portanto, a unificação de oito modelos anteriores em apenas um, melhor 

e mais elaborado. Os autores mantiveram, modelo a modelo, seus construtos, considerando 

suas afirmativas acerca da variável latente. Quando determinada variável apresentada por um 

modelo já havia sido devidamente contemplada por outro, aproveita-se apenas aquela que 

ampliaria a proposição desse novo modelo. 

 

Os oito modelos são: (1) “teoria da ação racional – TRA” (FISHBEIN; AJZEN, 1975); (2) 

“modelo de aceitação de tecnologia – TAM; TAM2” (DAVIS, 1989); (VENKATESH, 

DAVIS, 2000); (3) “modelo motivacional – MM” (VALLERAND,1997)”, (4) “teoria do 

comportamento planejado – TPB” (AJZEN; FISHBEIN, 1991); (5) “Uma combinação entre o 

modelo de aceitação de tecnologia (TAM) e o modelo do comportamento planejamento – 

TPB” (TAYLOR e TOOD, 1995); (6) “modelo de utilização PC - MPCU - (THOMPSON et 

al, 1991); (7) “Teoria da difusão da inovação – IDT” (ROGERS, 1995); e (8) “Teoria 

Cognitiva Social - SCT” (BANDURA, 1986). Venkatesh et al.  (2003). 

 

Assim, o modelo unificado proposto por Venkatesh et al.(2003) contém quatro construtos 

considerados importantes e determinantes diretos da aceitação e do “Comportamento de Uso” 

da tecnologia, são eles “Expectativa de Desempenho” ou Performance, “Expectativa de 

Esforço”, “Influência Social” e “Condições Facilitadoras”. Em complemento, Venkatesh et al. 

(2003) apresentaram quatro variáveis moderadores da intenção de uso e uso propriamente 

dito, são eles “gênero”, “idade”, “experiência” e “voluntariedade”, como demonstrado na 

Figura 7. 
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A análise dos dados obtidos por Venkatesh et al.  (2003) demonstra uma maior capacidade 

explicativa da intenção de uso por apenas essas duas variáveis, a saber, “expectativa de 

desempenho” e “expectativa de esforço”. Também se nota que a “influência social” em 

ambientes de uso obrigatório é maior tendo em vista que esta influência se dá em condições 

de trabalho. Percebeu-se nesse ponto uma oportunidade de investigação para saber se em 

ambientes de uso voluntário – como é o caso de usuários de sites de compras coletivas – a 

influência social é um determinante direto da intenção de uso. Essa análise parece ser 

relevante na medida em que os usuários podem apresentar “Comportamento de Uso” na 

medida em que são impulsionados pela rede de relacionamentos. Isto pode significar que, 

entre outros aspectos, a intenção de uso é condicionada à análise do grupo e não do indivíduo 

isoladamente, como estudos anteriores buscavam entender.    

 

“Atitude em Relação ao Uso da Tecnologia”, “Auto-eficácia”, “Ansiedade” e “Intenção de 

Comportamento em Usar o Sistema” são consideradas pelos autores como determinantes 

indiretos da intenção de uso. Importantes, porém, analisadas distintamente. 

 

 

Figura 7. Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia - UTAUT 

Fonte: adaptado  de Venkatesh et. al. (2003)  
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3.8.1 Expectativa de Desempenho 

 

O construto Expectativa de Desempenho visa avaliar em qual medida o sujeito acredita que a 

utilização do sistema contribuirá para melhorar o desempenho em seu trabalho Venkatesh et 

al.  (2003). Ele foi constituído pelos autores contemplando um corpo de conhecimentos 

extremamente importante, e está portanto fundamentado nos construtos de diferentes 

modelos, são eles: “Percepção de Utilidade”  (DAVIS 1989; DAVIS ET AL. 1989), oriundo 

do modelo TAM/TAM2 e C-TAM-TPB; “Motivação Extrínseca” (DAVIS ET AL. 1992), 

originário do modelo MM; “Job-Fit” (THOMPSON ET AL. 1991), procedente do modelo PC 

de Utilização (MPCU);  “Vantagem Relativa” (MOORE AND BENBASAT ,1991), natural 

da Teoria de Difusão da Inovação (IDT),  e “Expectativa de Resultados” (COMPEAU AND 

HIGGINS 1995B; COMPEAU ET AL. 1999), proveniente do modelo SCT. Venkatesh et al.  

(2003) testaram os indicadores destes construtos e selecionaram quatro indicadores – os  mais 

significantes para explicar o construto “expectativa de desempenho” - para a inclusão no 

modelo do UTAUT, sendo eles U6, RA1, RA5 e OE7. Os indicadores estão apresentados no 

APÊNDICE 1. A seguir está explicitada a hipótese que foi testada, também adaptadas do 

modelo de Venkatesh et al.  (2003): 

 

H1a: A Expectativa de Desempenho influencia de forma positiva a Intenção de Uso de sites 

de compras coletivas 

 

3.8.2 Expectativa de Esforço 

 

Para Venkatesh et al.  (2003) a “expectativa de esforço” é perspectiva de facilidade pelo 

indivíduo em relação à utilização do sistema. Venkatesh et al.  (2003) construíram o construto 

“expectativa de esforço” a partir das variáveis de outros modelos notadamente importantes 

como: “facilidade de uso percebida” oriundo do (TAM/TAM2); “complexidade” proveniente 

do modelo (MPCU); e “facilidade de uso” um construto do modelo (IDT) Teoria da Difusão 

de Inovação. Os autores consideram que há grandes semelhanças nas definições dos 

construtos e em suas escalas de medição.  
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O construto “expectativa de esforço” é significativo tanto em contextos em que a adoção do 

sistema se dá de maneira voluntária, quanto em circunstâncias em que o uso é obrigatório. 

Entretanto a variável independente “expectativa de esforço” é significativa apenas durante o 

período pré-adoção do sistema,  após perpassar o período inicial de utilização do sistema este 

construto torna-se não significativo, dado que a utilização do sistema por períodos 

prolongados e sustentados Venkatesh et al.  (2003) promovem uma redução no esforço de 

utilização, e simultaneamente maior habilidade do indivíduo no manejo com determinada 

tecnologia. Os indicadores deste construto estão apresentados em sua forma original no 

APÊNDICE 1. Abaixo estão apresentadas as hipóteses que foram testadas: 

 

H2a: A Expectativa de Esforço influencia de forma positiva a Intenção de Uso do sistema. 

 

3.8.3 Influência Social 

 

O construto “Influência Social” é conceituado por Venkatesh et al.  (2003) como a 

intensidade que o indivíduo compreende a influência que pessoas importantes em seu círculo 

social exercem sobre ele(a) na direção da utilização do sistema, ou seja, na intenção 

comportamental de uso. Este construto foi constituído pelos construtos: “norma subjetiva” 

presente nos modelos TRA, TAM2, TPB / DTPB e C-TAM-TPB; “fatores sociais” originário 

do modelo MPCU; e  pelo construto do modelo IDT denominado “imagem”.  

 

Em seu estudo, os autores identificaram a variável “Influência Social” como sendo levemente 

impactante na Intenção de Uso em ambientes onde a adoção é mandatória. Nesses casos, o 

uso de tecnologia pelo indivíduo é estimulado pelos pares, gestores e outros mecanismos, 

aumentando a intenção individual de usar a tecnologia. Quando analisado o cenário em que a 

adoção se dá de forma voluntária, entretanto, o estudo indicou que a “Influência Social” não é 

relevante nem significante. Estudos preliminares do UTAUT (VENKATESH ET AL, 2003, 

P.462) indicam variações no impacto de “Influência Social” sobre “Intenção de Uso” da 

ordem de 7 a 11% , enquanto na validação final do modelo estes valores não excederam 4%. 

 

No estudo de Venkatesh et al.  (2003), o aspecto da “Influência Social” como fator de 

estímulo à intenção de uso de tecnologia mostrou-se presente apenas em ambiente 
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mandatórios. Em ambientes voluntários, entretanto, não houve evidência que suportasse sua 

influência. Entretanto, é razoável supor que, no caso das tecnologias envolvidas nos 

mecanismos de compras coletivas, a “Influência Social” possa ser importante, contrariando 

esses resultados. Os indicadores deste construto estão apresentados em sua forma original no 

APÊNDICE 1. A hipótese testada acerca deste construto está explicitada a seguir: 

 

H3a: A “Influência Social” afeta positiva e intensamente a Intenção de Uso de sites de 

compras coletivas. Dada uma maior pressão social, maior também será a intenção de uso. 

 

3.8.4 Condições Facilitadoras 

 

A dimensão “condições facilitadoras” é definida por Venkatesh et al.  (2003) como o nível de 

confiança do indivíduo na existência de infra-estrutura técnica e suporte para a utilização do 

sistema, ou seja na perspectiva dos sites de compras coletivas, a confiança do mesmo no 

comércio eletrônico e em tais sites, assim como o apoio destes ao usuário interessado na 

utilização do serviço. Venkatesh et al. desenvolveram este construto a partir de outros 

construtos de três modelos, são eles: “Controle Comportamental Percebido” (Perceived 

Behavioral Control) oriundo da TPB / DTP  (AJZEN, 1991) e C-TAM-TPB (TAYLOR e 

TOOD, 1995); “Condições Facilitadoras” (Facilitating Conditions)  vindo da teoria MPCU 

(THOMPSON et al, 1991); e “Compatibilidade” procedente do modelo IDT (MOORE e 

BENBASAT, 1991). ”. Os indicadores deste construto estão apresentados em sua forma 

original no APÊNDICE 1. Está explicitada a seguir a hipóteses que foi testada: 

 

H4a: O impacto das condições facilitadoras sobre o “Comportamento de Uso” de sites de 

compras coletivas será positivo. 

 

3.8.5 Intenção Comportamental de Uso 

 

O construto “Intenção Comportamental de Uso” é originário da Teoria da Ação Racional – 

TRA, de Fishbein e Ajzen (1975). No modelo UTAUT de Venkatesh et al.  (2003) ele está 

posicionado como variável dependente que é afetado pelos construtos “Expectativa de 
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Desempenho”, “Expectativa de Esforço” e “Influência Social”. Estando também disposto 

como variável antecedente do construto “Comportamento de Uso”. Sua relação com os 

construtos antecedentes é moderada pelas variáveis “gênero”, “idade”, “experiência” e 

“voluntariedade”. Os indicadores deste construto estão apresentados em sua forma original no 

APÊNDICE 1. A seguir seguem hipóteses formuladas: 

H5a: O impacto da Intenção Comportamental de Uso sobre o Comportamento de Uso de 

sites de compras coletivas será positivo. 

 

H5e: Idade irá impactar a variável Intenção Comportamental, de modo que os mais jovens 

demonstrarão maior intenção comportamental de uso de sites de compras coletivas. 

 

H5f: O efeito direto da variável gênero sobre a Intenção Comportamental será significativo 

de modo que as mulheres terão maior intenção comportamental de uso de sites de compras 

coletivas. 

 

H5g: Experiência irá impactar o construto Intenção Comportamental de modo que os 

usuários mais experientes expressarão maior intenção comportamental de uso de sites de 

compras coletivas. 

 

3.8.6 Comportamento de Uso 

 

A variável “Comportamento de Uso”, também proveniente da Teoria da Ação Racional – 

TRA, de Fishbein e Ajzen (1975), está posicionada no modelo UTAUT de Venkatesh et al.  

(2003) como um fator dependente que é impactado diretamente pelos construtos “Intenção 

Comportamental de Uso”  e “Condições Facilitadoras”. As variáveis idade e experiência 

moderam seu relacionamento com os construtos “Condições Facilitadoras” e 

“Comportamento de Uso”. Os indicadores deste construto estão apresentados em sua forma 

original no APÊNDICE 3 (CPUSO1; CPUSO2; CPUSO3).  
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H6a: Idade irá impactar a variável Comportamento de Uso, de modo que os mais jovens 

demonstrarão maior intenção comportamental de uso de sites de compras coletivas. 

 

H6b: O efeito direto da variável gênero sobre o Comportamento de Uso será significativo de 

modo que as mulheres terão maior comportamento de uso de sites de compras coletivas. 

 

H6c: Experiência irá impactar o construto Comportamento de Uso de modo que os usuários 

mais experientes terão maior comportamento de uso de sites de compras coletivas. 

 

3.8.7 Fatores Moderadores  

 

As variáveis moderadoras são fatores que impactam a relação entre as variáveis dependentes e 

independentes. Venkatesh et al.  (2003) considerou como variáveis moderadoras em seu 

trabalho a “idade”, “gênero”, “experiência” e “voluntariedade de uso”, conforme Quadro 1. 

Os indicadores deste construto estão apresentados em sua forma original no APÊNDICE 3 

(AGE; GEND; CPUSO6).  Optou-se remover o indicador “voluntariedade de uso” visto que 

os sites de compras coletivas estão compreendidos como um ambiente de uso voluntário, já 

que os indivíduos não são obrigados em utilizá-los. 

 

 

 
Fonte: Venkatesh et al.  (2003) p. 468 

 

H1b: Idade irá moderar a relação entre Expectativa de Desempenho e Intenção de Uso, de 

modo que o efeito é mais evidente em usuários mais jovens. 
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H1c: O impacto da Expectativa de Desempenho na Intenção de Uso é moderado por gênero, 

de modo que o efeito é mais forte para homens. 

 

H1d: Experiência irá moderar a relação de maneira positiva entre Expectativa de 

Desempenho e Intenção de Uso. 

 

H2b: A relação entre Expectativa de Esforço e Intenção de Uso será moderada por idade, de 

modo em usuários mais velhos. 

 

H2c: A influência da Expectativa de Esforço na intenção de uso será moderada por gênero, 

de tal forma que o efeito será ser mais forte para as mulheres. 

 

H2d: O relacionamento entre Expectativa de Esforço e Intenção de Uso será moderada por 

experiência de maneira que os usuários com maior experiência terão menor expectativa de 

esforço. 

 

 

H3b: Idade irá moderar o relacionamento entre Influência Social e Intenção 

Comportamental, de modo que o efeito será mais forte para os mais jovens.  

 

H3c: O impacto da “Influência Social” na intenção comportamental será moderado por 

gênero, de forma que o efeito será mais forte para mulheres. 

 

H3d: A Experiência irá moderar a relação entre Influência Social e Intenção 

comportamental, de modo que o efeito será mais forte para usuários com pouca experiência.  

 

H4b: A influência das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso de sites de 

compras coletivas será moderado por idade, de tal forma que o efeito será positivo para os 

usuários mais velhos. 
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H4c: Gênero irá moderar o relacionamento entre Condições Facilitadoras e Comportamento 

de Uso, de modo que o efeito será maior para mulheres. 

 

H4d: A Experiência moderará a relação entre Condições Facilitadoras e Comportamento de 

Uso, de modo que o efeito será maior em usuários com pouca experiência. 

 

H5b: A idade irá moderar a relação entre Intenção Comportamental e Comportamento de 

Uso, de forma que o efeito será maior em usuários mais jovens. 

 

H5c: O impacto da Intenção Comportamental sobre Comportamento de Uso será moderado 

por gênero, de modo que o efeito será mais evidente em mulheres. 

 

H5d: O relacionamento entre Intenção Comportamental e Comportamento de Uso será 

moderado por Experiência, de forma que o efeito será maior para usuários mais experientes.  

 

3.9 Aplicação do Modelo UTAUT 

 

Visentini et al.  (2008) elaboraram um panorama teórico em relação a aplicação do modelo 

UTAUT na aceitação do uso da Tecnologia. Estes autores  fizeram uma revisão de literatura 

por meio de pesquisas em bases de dados internacionais nos periódicos mais relevantes da 

área de Sistemas de Informação no período compreendido entre 2003, ano em que o modelo 

foi publicado por Venkatesh et al.  (2003), até março de 2008. Eles efetuaram uma análise dos 

26 artigos selecionados e concluíram que dentre o total de artigos pesquisados, 16 apenas 

fizeram menção ao modelo UTAUT ao longo de seu estudo, enquanto os demais artigos 

utilizaram o modelo como objeto central da pesquisa. Esse fato demonstra a importância do 

modelo em analisar a intenção de uso de tecnologia, portanto, a escolha desse modelo aqui 

estudado em detrimento dos demais. 

 

O estudo de Yang et. al. (2010) aplicou o modelo UTAUT, os autores analisaram os fatores 

determinantes para a intenção do usuário em utilizar o site Youtube para o compartilhamento 
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de vídeos, e os resultados revelaram que a influência social, por meio da rede de 

relacionamentos, pressão entre colegas e divulgação positiva na mídia de massa, é um fator 

que afeta e a intenção dos usuários na utilização sistema, bem como para a atração dos 

mesmos para o compartilhamento de vídeos no Youtube. Outro estudo importante e que 

também aplica o modelo UTAUT Venkatesh et al.  (2003) é O de Wang et. al. (2009), eles 

investigaram os fatores determinantes e as diferenças de idade e gênero na aceitação da 

tecnologia de aprendizagem móvel. Os resultados da pesquisa de Wang et. al. (2009) também 

confirmaram o impacto da influência social sobre a intenção comportamental para o uso da 

tecnologia de aprendizagem móvel (m-learning).  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo utiliza técnicas de análise quantitativas. As hipóteses formuladas neste estudo 

estão baseadas no modelo UTAUT (VENKATESH et al., 2003), sendo o construto 

“Comportamento de Uso” como variável dependente e que é impactada pelas variáveis 

“Condições Facilitadoras” e “Intenção Comportamental de Uso”, este último por sua vez 

recebe influências dos construtos “Expectativa de Desempenho”, “Expectativa de Esforço” e 

“Influência Social”, sendo moderados pelas variáveis “Gênero”, “Idade” e “Experiência”. A 

variável dependente voluntariedade não será verificada neste estudo, visto que adoção a sites 

de compras coletivas ocorre em um ambiente em que a aceitação é voluntária. 

 

Um questionário foi criado a partir do modelo UTAUT, Venkatesh et al. (2003), onde foi feita 

a tradução e a adaptação das questões constantes no modelo original do UTAUT, conforme 

abaixo e APÊNDICES 1 e 3, sempre considerando a realidade e perspectiva dos sites de 

compras coletivas, inclusive utilizou-se a mesma nomenclatura dos construtos e seus 

respectivos indicadores. Modelo este já consolidado e validado, construído a partir de escalas 

validadas e adaptadas oriundas modelos consagrados como TRA, TPB, TAM, MM, dentre 

outros, conforme revisão de literatura apresentada neste trabalho. Uma escala de sete pontos 

foi utilizada para todos os construtos acima mencionados, sendo 1 “Discordo totalmente” e 7 

para “Concordo totalmente”. A validação do questionário adaptado foi feita por sete 

especialistas da área e alguns ajustes foram feitos visando à melhor interpretação da questão 

pelo respondente, assim como correspondência ao modelo original.  

 

Indicador Original:   PBC2: I have the resources necessary to use the system. 

Indicador Adaptado: PBC2: Eu tenho recursos (Tempo, dinheiro/cartões, computador, acesso 

a internet etc.) para usar os sites de compras coletivas. 

 

Nesse modelo o construto “Expectativa de Desempenho” contemplou as variáveis (U6, RA1, 

RA5 e OE7), a variável “Expectativa de Esforço”, por sua vez, foi avaliada pelos  indicadores 

(EOU3, EOU5, EOU6 e EOU4), já o construto “Influência Social” é composto pelas variáveis 

SN1, SN2, SF2 e SF4, e “Condições Facilitadoras” foi medida por uma escala de 4 itens 

composta pelos indicadores PBC2, PBC3, PBC5 e FC3, já a variável dependente “Intenção 
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Comportamental” compreende uma escala de 3 itens definidas como BI1, BI2 e BI3. Todos 

estes construtos foram modelados por indicadores reflexivos e possuem, em seu modelo 

original, confiabilidade de consistência interna maior que 0,70 (VENKATESH et al., 2003).  

Esta nomenclatura foi adotada para manter correspondência com o estudo original de 

Venkatesh e permitir a reprodução das análises. Já para variável “Comportamento de Uso” 

foram elaboradas 03 questões com diferentes escalas de medição, conforme APÊNDICE 3, 

visando uma melhor correspondência e identificação ao comportamento de uso dos 

respondentes em relação a sites de compras coletivas, os indicadores correspondentes a este 

construto são CPUSO1, CPUSO2 e CPUSO3. As variáveis moderadores “Idade”, “Gênero” e 

“Experiência” foram medidas pelos indicadores AGE, GEND e  CPUSO6, respectivamente. 

O questionário para a pesquisa final está composto por um total de 34 questões, sendo 27 

referentes aos construtos e outras 7 questões de controle que visam identificar nível de 

escolaridade, estado civil, estado onde mora, participação em redes sociais e outros aspectos 

relacionados aos sites de compras coletivas, que poderão ser observadas no Apêndice 3, o 

modelo estrutural pode ser visualizado na Figura 8 abaixo:  

 

 

Figura 8. Representação do Modelo Estrutural 

Fonte: elaborado pela autora, output PLS. 
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A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário eletrônico criado no ambiente 

Surveymonkey, um interessante sistema que permite a criação de questionários e o 

recolhimento de dados dos respondentes via link disponibilizado a usuários de internet por e-

mail e redes sociais como Twitter, Orkut, Facebook e Linkedin. A pesquisa também foi 

divulgada por e-mail a aproximadamente 1000 alunos do curso de graduação tecnológica em 

logística modalidade EAD – Ensino a Distância.  O link do questionário ficou disponível aos 

respondentes no período compreendido entre 03 de junho e 04 de julho de 2011. Foram 

coletados 362 questionários, entretanto foi necessário descartar 70 questionários por não 

terem sido respondidos em sua totalidade, visto que os tais respondentes não alcançaram ao 

menos 50% de respostas às questões do instrumento, sendo assim 292 questionários puderam 

ser utilizados na análise. 

 

A análise de dados foi feita por meio da técnica de modelagem de equações estruturais, que 

para Hair (2005) é uma técnica bem proveitosa quando variáveis dependentes transformam-se 

independentes e para o manejo de múltipas relações concomitantemente. Utilizou-se a 

ferramenta Partial Least Squares (PLS), regressão por mínimos quadrados parciais. Esta é 

uma ferramenta que cada vez mais tem se tornado popular em pesquisas na área de Sistemas 

de Informação (URBACH, AHLEMANN, 2010). Gefen et. al. (2000) consideram a técnica 

PLS como um modelo de regressão de segunda geração que combina regressões lineares com 

uma análise fatorial com mínimas hipóteses de distribuição, ela foi esquematizada para 

explicar o significado das relações – a variância -  e seu resultado R-quadrado. PLS é a 

técnica mais adequada para aplicações de previsão e construção de teoria (GEFEN et. al., 

2000). Esta mesma técnica de análise de modelagem de equações estruturais foi utilizada por 

Venkatesh et al.  (2003) em seu estudo. Realizou-se a avaliação da significância por meio da 

técnica de Bootstrap com realização de testes de 1000 sub-amostras com reposição, visando 

trazer maior confiabilidade às significâncias obtidas. Os autores em seu estudo fizeram um 

Bootstraping de 500 sub-amostras. 

 

4.1 Síntese das Hipóteses testadas 

 

No Quadro 2 estão apresentadas as hipóteses testadas neste trabalho. 
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Quadro 2. Síntese das Hipóteses 

Hipótese Descrição 

H1a 
 A Expectativa de Desempenho influencia de forma positiva a Intenção de Uso de sites de compras 

coletivas 

H2a A Expectativa de Esforço influencia de forma positiva a Intenção de Uso do sistema. 

H3a 
A “Influência Social”afeta positiva e intensamente a Intenção de Uso de sites de compras coletivas. 

Dada uma maior pressão social, maior também será a intenção de uso. 

H4a 
O impacto das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso de sites de compras coletivas 

será positivo. 

H5a 
O impacto da Intenção Comportamental de Uso sobre o Comportamento de Uso de sites de compras 

coletivas será positivo. 

H5g 
Experiência irá impactar o construto Intenção Comportamental de modo que os usuários mais 

experientes expressarão maior intenção comportamental de uso de sites de compras coletivas. 

H6b 
O efeito direto da variável gênero sobre o Comportamento de Uso será significativo de modo que as 

mulheres terão maior comportamento de uso de sites de compras coletivas. 

H6c 
Experiência irá impactar o construto Comportamento de Uso de modo que os usuários mais experientes 

terão maior comportamento de uso de sites de compras coletivas. 

H1b 
Idade irá moderar a relação entre Expectativa de Desempenho e Intenção de Uso, de modo que o efeito 

é mais evidente em usuários mais jovens. 

H1c 
O impacto da Expectativa de Desempenho na Intenção de Uso é moderado por gênero, de modo que o 
efeito é mais forte para homens. 

H1d 
Experiência irá moderar a relação de maneira positiva entre Expectativa de Desempenho e Intenção de 

Uso. 

H2b 
A relação entre Expectativa de Esforço e Intenção de Uso será moderada por idade, de modo que o 

efeito será maior em usuários mais velhos. 

H2c 
A influência da Expectativa de Esforço na intenção de uso será moderada por gênero, de tal forma que 

o efeito será ser mais forte para as mulheres. 

H2d 
O relacionamento entre Expectativa de Esforço e Intenção de Uso será moderada por experiência de 

maneira que os usuários com maior experiência terão menor expectativa de esforço. 

H3b 
Idade irá moderar o relacionamento entre Influência Social e Intenção Comportamental, de modo que o 

efeito será mais forte para os mais jovens.  

H3c 
O impacto da “Influência Social” na intenção comportamental será moderado por gênero, de forma que 

o efeito será mais forte para mulheres. 

H3d 
A Experiência irá moderar a relação entre Influência Social e Intenção comportamental, de modo que o 

efeito será mais forte para usuários com pouca experiência.  

H4b 
A influência das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso de sites de compras coletivas 

será moderado por idade, de tal forma que o efeito será positivo para os usuários mais velhos. 

H4c 
Gênero irá moderar o relacionamento entre Condições Facilitadoras e Comportamento de Uso, de 

modo que o efeito será maior para mulheres. 

H4d 
A Experiência moderará a relação entre Condições Facilitadoras e Comportamento de Uso, de modo 

que o efeito será maior em usuários com pouca experiência. 

H5b 
A idade irá moderar a relação entre Intenção Comportamental e Comportamento de Uso, de forma que 

o efeito será maior em usuários mais jovens. 

H5c 
O impacto da Intenção Comportamental sobre Comportamento de Uso será moderado por gênero, de 
modo que o efeito será mais evidente em mulheres. 

H5d 
O relacionamento entre Intenção Comportamental e Comportamento de Uso será moderado por 

Experiência, de forma que o efeito será maior para usuários mais experientes.  

H5e 
Idade irá impactar a variável Intenção Comportamental, de modo que os mais jovens demonstrarão 

maior intenção comportamental de uso de sites de compras coletivas. 

H5f 
O efeito direto da variável gênero sobre a Intenção Comportamental será significativo de modo que as 

mulheres terão maior intenção comportamental de uso de sites de compras coletivas. 

H6a 
Idade irá impactar a variável Comportamento de Uso, de modo que os mais jovens demonstrarão maior 
intenção comportamental de uso de sites de compras coletivas. 
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4.2 Construtos e Indicadores 

 

Abaixo estão apresentados os quadros com os indicadores dos construtos traduzidos e 

adaptados do instrumento original do modelo UTAUT de Venkatesh et al.  (2003),  que pode 

ser observado no APÊNDICE 1. 

 

Para testar o construto  “expectativa de desempenho” sob a perspectiva dos sites de compras 

coletivas foi feita uma adaptação das dimensões do construto no que tange a especificidade da 

tecnologia / sistema. Os indicadores adaptados do construto “expectativa de desempenho” 

podem ser observados abaixo, conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3. Construto Expectativa de Performance

U6 1. Eu acho útil usar os sites para fazer minhas compras coletivas 

RA1 2. Usar os sites de compras coletivas me faz ter o que quero mais rapidamente. 

RA5 3. Usar os sites de compras coletivas me ajuda a conseguir mais produtos ou serviços 

OE7 4. Se usar os sites de compras coletivas terei maior chance de obter desconto.  

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Venkatesh et al.  (2003) 

 

 

O construto “expectativa de esforço”  foi adaptado à realidade dos sites de compras coletivas, 

ele visa a compreensão da percepção do indivíduo em relação à intenção de uso dos sites de 

compras coletivas. Os indicadores adaptados do construto “expectativa de esforço” podem ser 

observados abaixo, conforme Quadro 4. 

 

EOU3 1. Eu acho a maneira de interagir com sites de compras coletivas fácil e simples de se entender. 

EOU5 2. Eu acredito que seria fácil me tornar habilidoso em sites de compras coletivas . 

EOU6 3. Eu acredito que seja fácil usar os sites de compras coletivas . 

EU4 4. Aprender a usar os sites de compras coletivas é fácil para mim. 

Quadro 4. Construto Expectativa de Esforço

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Venkatesh et al.  (2003) 

 

A variável independente “Influência Social” foi adequada à perspectiva dos sites de compras 

coletivas, e visa medir o quanto a intenção de uso é impactada pela influência exercida pelas 

pessoas que o indivíduo considera importante. Pode-se observar, conforme Quadro 5, os 

indicadores ajustados deste construto. 
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SN1 1. As pessoas com quem me relaciono acham que eu deveria usar sites de compras coletivas. 

SN2 2. As pessoas que eu considero importantes acham que eu deveria comprar em sites de compras coletivas. 

SF2 3. Pessoas mais experientes em usar os sites têm me ajudado a lidar com os sites de compras coletivas . 

SF4 4. De modo geral, as pessoas se ajudam para usar os sites de compras coletivas. 

Quadro 5. Construto Influência Social

 

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Venkatesh et al.  (2003) 

 

Os indicadores do construto Intenção Comportamental estão apresentados no quadro 6, a 

seguir. É uma variável que está posicionada como dependente em relação aos construtos 

Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço e Influência Social e posicionada como 

variável antecedente do construto “Comportamento de Uso”. Esta variável visa medir a 

intenção comportamental do indivíduo para a utilização dos sites de compras coletivas. 

 

Quadro 6. Construto: Intenção comportamental

BI1 1 Eu pretendo usar os sites de compras coletivas nos próximos meses (futuramente). 

BI2 2. Eu creio que usarei os sites de compras coletivas nos próximos meses . 

BI3 3. Estou planejando usar os sites de compras coletivas nos próximos meses .  

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Venkatesh et al.  (2003) 

 

No Quadro 7, temos os indicadores do construto “Condições facilitadoras” que conforme 

modelo UTAUT Venkatesh et al.  (2003) está posicionado como uma variável antecedente do 

“Comportamento de Uso” e visa medir o quanto o indivíduo se sente amparado para a 

utilização da tecnologia em questão - sites de compras coletivas. 

 

 

PBC2 1. As pessoas com quem me relaciono acham que eu deveria usar sites de compras coletivas. 

PBC3 2. As pessoas que eu considero importantes acham que eu deveria comprar em sites de compras coletivas. 

PBC5 3. Pessoas mais experientes em usar os sites têm me ajudado a lidar com os sites de compras coletivas . 

FC3 4. De modo geral, as pessoas se ajudam para usar os sites de compras coletivas. 

Quadro 7. Construto: Condições Facilitadoras

 

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Venkatesh et al.  (2003) 

 

O construto “Comportamento de Uso” será medido por seis indicadores, destacados abaixo no 

Quadro 8. Este construto está posicionado como variável dependente dos construtos “Intenção 
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Comportamental” e “Condições Facilitadoras”, esta variável visa medir o “Comportamento de 

Uso” de sites de compras coletivas pelo indivíduo. 

 

CPUSO1 1. Já fez alguma compra em sites de compras coletivas ? 

CPUSO2 2. Quantas transações você já efetivou em sites de compras coletivas ?

CPUSO3 3. Com que freqüência você efetiva transações em sites de compras coletivas ? 

CPUSO4 4.   Posso ficar horas navegando em sites de compras coletivas

CPUSO5 5. Com que freqüência você visita sites de compras coletivas ?

CPUSO6 6. Há quanto tempo, aproximadamente, você utiliza sites de compras coletivas?

Quadro 8. Construto: Comportamento de Uso

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

4.3 Pré-Teste 

 

Previamente a pesquisa final realizou-se um pré-teste. Para tanto, foi realizada uma adaptação 

do modelo proposto Venkatesh et al.  (2003) para o ambiente das compras coletivas. O 

modelo resultante dessa adaptação consiste em um questionário eletrônico com 31 

afirmativas, sendo que destas, 15 afirmativas compreendem o modelo proposto neste pré-

teste, conforme APÊNDICE 2. Antes de se proceder a coleta de dados, o pré-teste passou por 

um processo de validação em cada um de seus construtos por um grupo composto por 7 

especialistas da área de tecnologia da informação. Durante oito dias um link de acesso ao 

questionário criado na plataforma “Google Docs” foi enviado aos usuários das redes sociais 

Orkut, Facebook e Twitter. Foram obtidas 406 respostas, mas apenas 249 puderam ser 

devidamente processadas por razões de dados ausentes, algumas questões não foram 

respondidas e optou-se pela eliminação destes respondentes. Abaixo estão apresentadas as 

hipóteses apresentadas no pré-teste. Tais hipóteses são um subconjunto das hipóteses finais, 

que foram formuladas a partir da análise dos construtos e  pretendem analisar a 

operacionalização dos instrumentos. 

 

H1: A “Influência Social”afeta positiva e intensamente a Intenção de Uso de 

sites de compras coletivas. Dada uma maior pressão social, maior também 

será a intenção de uso. (H3a na pesquisa final) 

  

H2: A Expectativa de Desempenho influencia de forma positiva a Intenção de 

Uso de sites de compras coletivas. (H1a na pesquisa final)  
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H3: A Expectativa de Esforço influencia de forma positiva a Intenção de Uso do 

sistema. (H2a na pesquisa final) 

 

A análise dos dados do pré-teste foi realizada também pela técnica de análise multivariada de 

Modelagem por Equações Estruturais. Utilizou-se a técnica Partial Least Squares (PLS) para 

análise dos dados, esta mesma técnica de análise de modelagem de equações estruturais foi 

utilizada por Venkatesh et al.  (2003) no estudo do UTAUT. A análise da Tabela 1 e da 

Tabela 2 demonstra a validade convergente, a validade discriminante, a Confiabilidade de 

consistência interna, a Confiabilidade e a qualidade do modelo e o tamanho dos efeitos, que 

são apresentados a seguir. Para Hair et. al. (2005) o pesquisador deve com freqüência atuar 

para melhorar a validade e confiabilidade do modelo, reduzindo o erro de medida, 

conseguindo assim maior veracidade às variáveis de interesse, bem como melhorando os 

resultados insignificantes e fortalecendo os resultados já expressivos. Observa-se que o 

resultado obtido na avaliação da validade convergente foi alto, isto é, acima de 0,5, conforme 

Tabela 2. Esse resultado mostra que os indicadores (variáveis do questionário) que medem as 

variáveis latentes (BI, EE, PE, SI) estão acomodados de forma adequada. Ou seja, as 

afirmativas (variáveis dependentes) relacionadas à variável latente Intenção de 

Comportamento (BI) de fato medem àquilo que se propõem a medir (0,9010). Da mesma 

forma, temos 0,7288, 05755 e 0,6970, respectivamente para Expectativa de Esforço (EE), 

Expectativa de Desempenho (PE) e Influência social (SI). Na análise da validade 

discriminante observa-se pela disposição apresentada na Tabela 1 que, os valores da diagonal 

(raiz de AVE) são maiores que as demais inter-correlações. Essa análise demonstra que as 

afirmativas apresentadas aos respondentes que, por sua vez, medem as variáveis latentes (BI, 

EE, PE, SI) não se confundem umas com as outras. 

 

Tabela 1. Correlações e raízes de AVE 

 BI EE PE SI 

BI 0,9491    

EE 0,4197 0,8537   

PE 0,5620 0,5217 0,7586  

SI 0,4928 0,3335 0,5130 0,8356 
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Na análise da confiabilidade de consistência interna, conforme se observa na Tabela 2, o 

menor Alpha é 0,7626 e o maior 0,9449. Esse resultado indica que todas as variáveis latentes 

apresentaram escalas com consistência interna, dando ao modelo testado significativa 

confiança de que as afirmativas apresentadas aos respondentes estão adequadamente voltadas 

aos respectivos construtos.  

 

Tabela 2. Variância média extraída e confiabilidade 

 AVE 
R 

Square 

Cronbachs 

Alpha 

BI 0,9010 0,3888 0,9449 

EE 0,7288 - 0,8735 

PE 0,5755 - 0,7626 

SI 0,6980 - 0,8566 

 

A Confiabilidade do modelo testado pode ser medida pelo valor do peso de cada indicador, 

que deve ser superior a 0,71. Conforme se observa na Tabela 3, todos os pesos dos 

indicadores apresentaram valores superiores a 0,7. Especificamente, o menor valor é 

encontrado em RA1 (0,689) que é muito próximo a 0,7. Este valor refere-se à variável “Usar 

sites de compras coletivas me faz ter o quero mais rapidamente”. Porém, ao se observar que a 

capacidade preditiva da variável latente Expectativa de Desempenho (PE) sobre a Intenção de 

uso é a maior de todas as três (0,348), acredita-se que essa mínima diferença (0,011) seja 

pouco relevante.  

 

Por meio da análise da validade discriminante, conforme se observa na Tabela 3, pode-se 

observar que as cargas fatoriais das variáveis latentes discriminam adequadamente os 

construtos. 
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Tabela 3. Validade discriminante (cargas fatoriais) 

 PE EE SI BI 

U6 0,8562 0,5598 0,4477 0,5652 

RA1 0,6889 0,2947 0,3677 0,2817 

RA5 0,7294 0,3148 0,4528 0,3139 

OE7 0,7498 0,3350 0,3099 0,4489 

EOU3 0,4993 0,8280 0,2999 0,3461 

EOU5 0,3683 0,7483 0,2752 0,3097 

EOU6 0,4636 0,9177 0,2910 0,3685 

EU4 0,4472 0,9096 0,2770 0,4016 

SN1 0,4026 0,2497 0,8383 0,3673 

SN2 0,4958 0,3330 0,8672 0,4445 

SF2 0,3491 0,1892 0,7960 0,3232 

SF4 0,4441 0,3136 0,8389 0,4791 

BI1 0,5386 0,4326 0,4470 0,9438 

BI2 0,5306 0,3790 0,4670 0,9667 

BI3 0,5308 0,3832 0,4888 0,9367 

 

A qualidade do modelo foi confirmada pela avaliação do R
2 
da variável latente, que, conforme 

indicado na Tabela 2, o construto intenção comportamental para usar o sistema (BI) apresenta 

o valor de R
2
= 0,3888 ou aproximadamente 39% o que é compatível com os resultados 

obtidos por Venkatesh et al.  (2003).  No original obteve-se o R
2
 em torno de 40% (Venkatesh 

et al. , 2003 p.462) e nesse modelo adaptado para usuários de redes sociais em relação aos 

sites de compras coletivas, o valor de 39%.  Portanto, nota-se aqui uma forte similaridade 

deste modelo com aquele original do UTAUT em termos de capacidade do instrumento em 

medir o impacto de PE, EE e SI sobre BI nessa tecnologia.  

 

Já a magnitude dos efeitos é representada pelos coeficientes e pela significância estatística 

desses coeficientes. Os coeficientes foram obtidos por meio do algoritmo do PLS (Partial 

Least Square). Já a avaliação da significância foi feita por técnica de Bootstrap, onde foram 

realizados testes de 500 sub-amostras com reposição, assim como realizado por Venkatesh et 

al. (2003). 
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Os efeitos observados, conforme Figura 9,  são compatíveis com os resultados demonstrados 

por  Venkatesh et al.  (2003) acerca da influência das variáveis  Expectativa de Desempenho – 

PE, Expectativa de Esforço – EE sobre a variável latente Intenção de usar o Sistema - BI.  

 

Figura 9. Modelo pré-teste com efeitos diretos e significância 

Nota: **valores muito significativos p < .01; ***valores altamente  

     significativos p < .001. 

 

O modelo adaptado deste pré-teste apresenta ligeiramente menor influência de “Expectativa 

de Desempenho” sobre “Intenção de Uso” (PE = 0,348) que para o modelo original variou 

entre 0,46 a 0,53, dependendo da fase da implantação e do agrupamento. Quando se compara 

a “Expectativa de Esforço” dos dois modelos, tem-se que para o adaptado é de 0,150 (EE = 

0,150) e no original de 0,100 (EE = 0,10), valores muito próximos. Já o fator Influência 

Social mostrou-se muito mais influente que o estudo original, o que dá suporte à hipótese 

deste estudo de influência social na intenção de uso da tecnologia de compras coletivas. Ou 

seja, o coeficiente de Influência Social (SI) sobre “Intenção de Uso” é 0,26*** (SI = 0,264), o 

dobro daquele valor encontrado no original de Venkatesh, que é 0,11, na fase preliminar e de 

4% na fase de validação completa.  
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5. ANÁLISES E RESULTADOS  

 

5.1 Características da Amostra 

 

A amostra, não aleatória, é composta por 292 participantes, a média de idade dos participantes 

da pesquisa é de 33 anos, no quesito gênero a amostra está bem dividida entre homens e 

mulheres – 50,3% são homens. Quanto ao estado civil dos respondentes 50,7% são casados, 

41,8% são solteiros e 7,5% se declararam como outros. Em relação à participação dos 

usuários em redes sociais como Orkut, Facebook, Linkedin e Twitter, 88% dos respondentes 

se dizem associados a redes sociais na internet, destes 53% são mulheres. Considerando o 

número total de respondentes, temos 68% deles associados ao Orkut, 70,7% participantes da 

rede Facebook, 36,4% conectados a rede social Twitter e 25,5% coligado a rede Linkedin, 

apenas 12,2% se declararam como não participantes de redes sociais. A maioria dos 

respondentes 73,8% reside no estado de São Paulo, em segundo lugar temos o Rio de Janeiro 

com 7,8%, os outros 18,4%  estão distribuídos entre os  demais estados. Quanto ao nível de 

escolaridade dos respondentes 39,5% se declararam na condição de superior incompleto, 

19,7% superior completo, 31,6% no nível de pós-graduação acima e 9,2% ensino médio 

completo abaixo. A taxa de indivíduos que acreditam que utilizarão sites de compras coletivas 

nos próximos meses é de 63,35% e o percentual de respondentes que já efetivaram compras 

em sites de compras coletivas é de 61,3%. Em relação há quanto tempo utilizam sites de 

compras coletivas 38,4% fazem o uso de tais sites há menos de 6 meses, 31,6% há mais de 6 

meses. 

 

5.2 Estatística Descritiva dos Construtos e Indicadores 

 

 

A estatística descritiva dos construtos e indicadores foram obtidos pelo sistema SPSS 

(Statistical Package for the Social Science), pode ser observada nas Tabelas 4 e 5. A variável 

Experiência e o construto Comportamento de Uso, assim como seus indicadores não constam 

nesta análise por se tratarem de variáveis categóricas. 
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Tabela 4. Estatística Descritiva dos Construtos 

N Minimum Maximum

Std. 

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

EXP_DES 292 1 7 5,24 ,070 1,192 -,601 ,143 ,450 ,284

EXP_ESF 292 1 7 5,53 ,076 1,293 -,944 ,143 ,559 ,284

INF_SOC 292 1 7 4,07 ,085 1,454 -,017 ,143 -,539 ,284

COND_FAC 292 1 7 5,09 ,071 1,210 -,588 ,143 ,199 ,284

INT_COMP 292 1 7 4,95 ,107 1,836 -,609 ,143 -,529 ,284

Valid N 

(listwise)

292

 Mean Skewness Kurtosis

 
Fonte: elaborado pela autora, output SPSS. 

 

 

Tabela 5. Estatística Descritiva dos Indicadores dos Construtos 

N Minimum Maximum

Std. 

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

U6 292 1 7 5,52 ,086 1,477 -,830 ,143 ,353 ,284

RA1 292 1 7 4,40 ,103 1,768 -,338 ,143 -,483 ,284

RA5 292 1 7 5,12 ,090 1,540 -,634 ,143 ,129 ,284

OE7 292 1 7 5,92 ,085 1,456 -1,375 ,143 1,259 ,284

EOU3 292 1 7 5,25 ,094 1,615 -,875 ,143 ,273 ,284

EOU5 292 1 7 5,70 ,085 1,457 -,895 ,143 ,055 ,284

EOU6 292 1 7 5,60 ,094 1,606 -1,148 ,143 ,728 ,284

EU4 292 1 7 5,57 ,093 1,592 -,972 ,143 ,352 ,284

SN1 292 1 7 4,18 ,104 1,777 -,279 ,143 -,600 ,284

SN2 292 1 7 3,86 ,109 1,860 -,031 ,143 -,828 ,284

SF2 292 1 7 3,90 ,115 1,962 -,028 ,143 -1,005 ,284

SF4 292 1 7 4,34 ,110 1,879 -,346 ,143 -,698 ,284

PBC2 292 1 7 5,44 ,103 1,768 -1,046 ,143 ,301 ,284

PBC3 292 1 7 5,73 ,103 1,754 -1,381 ,143 1,036 ,284

PBC5 292 1 7 4,90 ,101 1,730 -,532 ,143 -,395 ,284

FC3 292 1 7 4,29 ,091 1,560 -,104 ,143 -,168 ,284

BI1 292 1 7 4,94 ,113 1,935 -,639 ,143 -,610 ,284

BI2 292 1 7 5,04 ,113 1,928 -,719 ,143 -,515 ,284

BI3 292 1 7 4,85 ,117 1,992 -,552 ,143 -,774 ,284

GEN 292 0 1 ,50 ,029 ,501 -,014 ,143 -2,014 ,284

AGE 292 14 63 33,25 ,582 9,943 ,554 ,143 -,056 ,284

Valid N 

(listwise)

292

 Mean Skewness Kurtosis

 
 

Fonte: elaborado pela autora, output SPSS. 
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5.3 Validade Discriminante e Confiabilidade do Modelo 

 

 

A validade discriminante assegura o quanto os conceitos medidos são suficientemente 

inconfundíveis. Hair et. al. (2005) A validade discriminante I do modelo foi desenvolvida 

pelo critério de Fornell-Larcker (1981), onde a raiz quadrada de AVE (Variância Média 

Explicada) deve ser maior que as inter-correlações entre os demais construtos. Na análise 

desta validade conforme observado na Tabela 6, os valores da diagonal (raiz de AVE) são 

maiores que as demais inter-correlações. Essa análise demonstra que as afirmativas 

apresentadas aos respondentes medem as variáveis do modelo e  não se confundem umas com 

as outras. 

 

 

Tabela 6. Correlações e raízes de AVE  
  COMP_USO COND_FAC EXP EXP_DES EXP_ESF GEN IDADE INF_SOC INT_COMP 

COMP_USO 0,905         
COND_FAC 0,3988 0,706        

     EXP 0,7379 0,3424 1       
 EXP_DES 0,3855 0,3612 0,3097 0,763      
 EXP_ESF 0,4015 0,5039 0,3472 0,5272 0,824     
     GEN -0,1011 0,0088 0,0368 -0,0572 -0,0795 1    
   IDADE -0,0972 -0,1048 -0,0914 0,0055 -0,0813 0,1599 1   
 INF_SOC 0,2469 0,2197 0,138 0,5389 0,3254 -0,0412 0,0685 0,777  
INT_COMP 0,4595 0,3784 0,3805 0,4819 0,3408 0,0033 -0,0348 0,3776 0,940 

 

 

A validade discriminante do modelo testado está baseada em análise fatorial confirmatória. 

Para Hair et. al. (2005) a análise fatorial confirmatória é bastante proveitosa na ratificação de 

escalas para a medição de construtos. Para fins de demonstração da adequação do construto, a 

validação, as cargas dos indicadores de uma variável latente devem ter valores superiores às 

cargas desses mesmos indicadores em variáveis latentes diferentes do modelo. Conforme 

pode ser observado na Tabela 7, as cargas fatoriais das variáveis latentes discriminam de 

maneira satisfatória os construtos, já que seus valores são mais elevados quando associados a 

outros construtos do modelo. 

 

A Confiabilidade do modelo testado pode ser aferida pelo valor do peso de cada indicador, 

que deve ser superior a 0,71. Conforme se observa na Tabela 7, a maior parte dos pesos dos 

indicadores apresentou valores superiores a 0,7. Os menores valores são encontrados nos 

indicadores FC3 (0,505) e PBC5 (0,659)  referentes ao construto “Condições Facilitadoras”,   

RA1 (0,675)  referente a variável “Expectativa de Desempenho”, SF4 (0,686) referente a 
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“Influência Social”, estes dois últimos muito próximos a 0,7. Porém, ao se observar que a 

capacidade preditiva e significância destas variáveis latentes sobre a “Intenção 

Comportamental” e “Comportamento de uso”, acredita-se que essas mínimas diferenças sejam 

pouco relevantes.  

 

Tabela 7. Validade discriminante (cargas fatoriais)  
 COMP_USO COND_FAC EXP EXP_DES EXP_ESF GEN IDADE INF_SOC INT_COMP 

CPUSO1 0,903 0,363 0,726 0,319 0,373 -0,086 -0,106 0,196 0,376 
CPUSO2 0,939 0,366 0,687 0,344 0,378 -0,065 -0,051 0,187 0,430 
CPUSO3 0,875 0,355 0,584 0,390 0,339 -0,128 -0,109 0,296 0,449 

   FC3 0,157 0,505 0,126 0,335 0,366 0,025 0,018 0,255 0,206 
  PBC2 0,316 0,791 0,267 0,200 0,312 -0,004 -0,070 0,154 0,344 
  PBC3 0,368 0,825 0,310 0,310 0,464 -0,009 -0,159 0,103 0,316 
  PBC5 0,229 0,659 0,220 0,233 0,296 0,032 -0,018 0,198 0,172 
CPUSO6 0,738 0,342 1,000 0,310 0,347 0,037 -0,091 0,138 0,381 
   OE7 0,246 0,333 0,177 0,701 0,373 -0,021 -0,014 0,362 0,397 
    U6 0,422 0,281 0,348 0,844 0,490 0,009 -0,055 0,446 0,473 
   RA1 0,184 0,178 0,128 0,675 0,315 -0,069 0,087 0,421 0,229 

   RA5 0,271 0,293 0,242 0,821 0,400 -0,121 0,040 0,429 0,317 
  EOU3 0,372 0,359 0,308 0,507 0,879 -0,109 -0,075 0,283 0,296 
  EOU5 0,176 0,362 0,138 0,358 0,700 -0,008 -0,021 0,291 0,268 
  EOU6 0,281 0,454 0,238 0,433 0,868 -0,084 -0,034 0,238 0,223 
   EU4 0,465 0,492 0,433 0,427 0,840 -0,050 -0,128 0,265 0,331 
   GEN -0,101 0,009 0,037 -0,057 -0,080 1,000 0,160 -0,041 0,003 
   AGE -0,097 -0,105 -0,091 0,006 -0,081 0,160 1,000 0,069 -0,035 
   SF2 0,151 0,159 0,080 0,336 0,134 -0,001 0,127 0,711 0,193 

   SF4 0,200 0,213 0,116 0,424 0,281 0,037 0,065 0,686 0,288 
   SN1 0,163 0,200 0,114 0,430 0,274 -0,063 0,002 0,825 0,326 
   SN2 0,243 0,117 0,111 0,465 0,285 -0,081 0,052 0,873 0,334 
   BI1 0,424 0,373 0,374 0,456 0,331 0,037 -0,050 0,302 0,929 
   BI2 0,450 0,362 0,374 0,461 0,343 0,007 -0,039 0,371 0,958 
   BI3 0,422 0,333 0,325 0,443 0,287 -0,036 -0,009 0,393 0,934 

 

5.4 Validade Convergente e Confiabilidade de Consistência Interna 

 

A validade convergente ratifica o quanto a escala está correspondente a outras medidas do 

conceito. Hair et. al. (2005) Ela tem como critério o valor do AVE (Average Variance 

Extracted), que é a variância média explicada, que deve ser maior que 0,5 para cada variável 

latente. O resultado obtido na avaliação da validade convergente foi alto, isto é, acima de 0,5, 

conforme Tabela 8, com exceção do construto “Condições Facilitadoras” que apresentou o 

AVE de 0,4989, o que é muito próximo de 0,50. Esse resultado comprova que os indicadores 

que medem os construtos latentesestão acomodados de forma adequada.  

Quanto à confiabilidade de consistência interna, tem-se que o resultado do teste de Alpha de 

Cronbach indica que todas as questões de cada construto convergem na direção de medir o 

construto a que se destinam (> 0,7). Para Hair et. al. (2005 a consistência interna é uma 
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medida que avalia a confiabilidade e solidez entre os construtos de uma variável múltipla, 

onde os indicadores de cada construto devem medir e corresponder ao construto o qual estão 

relacionados. 

Na avaliação da confiabilidade de consistência interna, conforme se observa na Tabela 8, o 

menor Alpha é 0,6684 referente ao construto Condições Facilitadoras, sendo todos os outros 

apresentam valores superiores a 0,70. Esse resultado indica que as variáveis latentes 

apresentaram escalas com consistência interna, significando que as afirmativas apresentadas 

aos respondentes, estão adequadamente correspondidas aos seus respectivos construtos, 

indicando assim que o modelo é confiável. 

 

Tabela 8. Variância média extraída e confiabilidade  

 AVE 
Cronbachs 

Alpha 

COMP_USO 0,8207 0,8905 
COND_FAC 0,4989 0,6684 
 EXP_DES 0,5833 0,7619 
 EXP_ESF 0,6803 0,8405 
 INF_SOC 0,6044 0,7823 
INT_COMP 0,8848 0,9348 

 

5.5 Resultados Finais 

 
 

Foi evidenciada a qualidade do modelo pela avaliação dos R
2s 

das variáveis latentes, que, 

conforme indicado na Tabela 10 o construto “Intenção Comportamental”, considerando o 

efeito direto, apresenta o valor de R
2
= 0,316 ou aproximadamente 31,6%, já quando 

avaliamos o R
2 

 do modelo considerando o efeito direto e interações o R
2
= 0,357 ou 35,7%

 
  o 

que é compatível com os resultados obtidos por Venkatesh et al.  (2003).  No original obteve-

se o R
2
 em torno de 40% e 51% considerando efeito direto e interações, respectivamente na 

análise do construto “Intenção Comportamental” (Venkatesh et al. , 2003 p.462). A qualidade 

do modelo também é confirmada pela análise do construto “Comportamento de Uso”, que 

neste estudo apresentou R
2
=0,609 para efeitos diretos e R

2
=0,631 para efeitos diretos e 

interações, ou seja 60,9% e 63,1% , também em forte consonância com o estudo original do 

UTAUT, onde foram obtidos R
2 

38% e 53%. Portanto, nota-se aqui uma forte similaridade 

deste modelo com aquele original do UTAUT em termos de capacidade do instrumento em 

medir o relacionamento entre os construtos.  
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Tabela 9. Cargas do modelo de medidas 

 
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

RA1 <- EXP_DES 0,675 0,671 0,044 0,044 15,318 

RA5 <- EXP_DES 0,821 0,820 0,028 0,028 29,157 

OE7 <- EXP_DES 0,701 0,702 0,039 0,039 18,065 

U6 <- EXP_DES 0,844 0,845 0,017 0,017 48,396 

EOU3 <- EXP_ESF 0,879 0,880 0,017 0,017 52,639 

EOU5 <- EXP_ESF 0,700 0,699 0,044 0,044 16,046 

EOU6 <- EXP_ESF 0,868 0,867 0,020 0,020 43,461 

EU4 <- EXP_ESF 0,840 0,839 0,026 0,026 31,771 

SF2 <- INF_SOC 0,711 0,711 0,053 0,053 13,376 

SF4 <- INF_SOC 0,686 0,686 0,059 0,059 11,594 

SN1 <- INF_SOC 0,825 0,822 0,035 0,035 23,445 

SN2 <- INF_SOC 0,873 0,870 0,027 0,027 32,266 

FC3 <- COND_FAC 0,505 0,505 0,085 0,085 5,936 

PBC2 <- COND_FAC 0,791 0,788 0,038 0,038 21,005 

PBC3 <- COND_FAC 0,825 0,823 0,031 0,031 26,306 

PBC5 <- COND_FAC 0,659 0,657 0,059 0,059 11,194 

BI1 <- INT_COMP 0,929 0,929 0,016 0,016 58,019 

BI2 <- INT_COMP 0,958 0,959 0,007 0,007 139,393 

BI3 <- INT_COMP 0,934 0,935 0,013 0,013 71,033 

CPUSO1 <- COMP_USO 0,903 0,903 0,009 0,009 97,483 

CPUSO2 <- COMP_USO 0,939 0,939 0,007 0,007 128,324 

CPUSO3 <- COMP_USO 0,875 0,876 0,016 0,016 54,578 

AGE <- IDADE 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

CPUSO6 <- EXP 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

GEN <- GEN 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

 

A magnitude dos efeitos é representada pelos coeficientes e pela significância estatística 

desses coeficientes. Os coeficientes foram obtidos por meio do algoritmo do PLS (Partial 

Least Square). Já a avaliação da significância foi feita por técnica de Bootstrap, onde foram 

realizados testes de 1000 sub-amostras com reposição, assim como realizado por Venkatesh et 

al. (2003). Conforme Tabela 10 podemos observar a capacidade preditiva dos construtos 

“Expectativa de Desempenho” e “Influência Social” sobre a variável dependente “Intenção 

Comportamental” apresentando coeficientes 0,288*** e 0,176**, valores altamente 

significativos e muito significativos, respectivamente. Sendo assim as suposições feitas nas 

hipóteses H1a e H3a estão suportadas. 

 

Pode-se observar ainda na análise desta mesma tabela, que a variável “Expectativa de 

Esforço” não apresentou significância quando posicionada como precedente da “Intenção 

Comportamental”, diferentemente do resultado obtido no pré-teste deste trabalho, este efeito 

pode reforçar o afirmado por VENKATESH et. al. (2003) que o aumento habilidade do 
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usuário no manejo com a tecnologia reduz seu impacto sobre a intenção de comportamental 

de uso. Portanto a suposição feita na hipótese H2a não foi suportada. Esta mesma variável foi 

posicionada como antecedente da “Expectativa de Desempenho” e apresentou um coeficiente 

altamente significativo 0,527***, sendo assim pode-se concluir que quanto maior for a 

percepção do usuário de facilidade na utilização do sistema maior é sua expectativa quanto ao 

melhoria de seu desempenho em relação a utilização de sites de compras coletivas, ou seja a 

percepção de utilidade ao utilizar estes sites, esta utilização proporcionar a aquisição de mais 

produtos e serviços e mais rapidamente, assim como melhorar as chances de obtenção de 

descontos. 

 

O construto “Condições Facilitadoras” se mostrou muito significativo como antecedente da 

variável dependente “Comportamento de Uso” apresentando o coeficiente  0,116**, sendo 

assim a análise feita retrata que quanto maiores forem os recursos disponíveis – tempo, 

dinheiro/cartões, computador, acesso a internet, o conhecimento do indivíduo para a 

utilização do site assim como a semelhança deste com outros sites de compra online quanto a 

utilização, maior será o comportamento de uso dos indivíduos. Portanto “Condições 

Facilitadoras” tem um impacto positivo sobre “Comportamento de Uso” de sites de compras 

coletivas, sendo assim está suportada a Hipótese H4a.  

 

A variável “Intenção Comportamental” apresenta poder explicativo sobre a variável 

dependente “Comportamento de Uso” se mostrando altamente significante com o coeficiente 

de 0,174***. Diante disto, a suposição H5a está suportada. Os indivíduos que crêem, 

pretendem e planejam utilizar sites de compras coletivas nos próximos meses, conforme 

resultados obtidos pela análise dos coeficientes e da significância, apresentam intenção 

favorável a utilização de sites de compras coletivas “Comportamento de Uso”, item que foi 

avaliado pela efetivação de transações, quantidade de transações realizadas e freqüência na 

efetivação de transações.  

 

Os coeficientes obtidos na análise do relacionamento entre as variáveis moderadoras “Idade”, 

“Gênero” e “Experiência” entre o construto “Expectativa de Desempenho” e “Intenção de 

Uso” não foram significantes, portanto não foram suportadas as hipóteses H1b, H1c e H1d, 

portanto o impacto da “Expectativa de Desempenho” sobre a “Intenção de Uso” não foi 



57 

 

 

 

moderado por gênero e idade conforme coeficientes apresentados na Tabela 10, “ED x AGE”, 

“ED x GEN” e “ED x EXP”.  

 

As hipóteses H2b, H2c e H2d não foram suportadas, a influência da “Expectativa de Esforço” 

na “Intenção de uso” não foi moderada por gênero, idade, e experiência. Não houve 

significância nos coeficientes obtidos na avaliação da relação entre as variáveis moderadoras 

“Idade”, “Experiência” e “Gênero”, conforme coeficientes demonstrados na Tabela 10, “EE x 

AGE”, “EE x EXP” e “EE x GEN”. 

 

Não foram suportadas, igualmente, as hipóteses H3b, H3c e H4d. Os coeficientes obtidos na 

avaliação dos fatores moderadores “Gênero”, “Idade” e “Experiência” na relação entre os 

construtos “Influência Social” e “Intenção Comportamental” não foram significantes. 

Portanto o impacto da “Influência Social” na “Intenção comportamental” não será moderado 

por gênero, idade, experiência. Este fato também pode ser observado na Tabela 10, na 

visualização dos itens “IS x AGE”, “IS x GEN”, “IS x EXP”. 

 

As Hipóteses H4b, H4c e H4d não foram suportadas, conforme Tabela 10, os itens CF x 

AGE, CF x GEN e CF x EXP que apresentam os coeficientes oriundos do relacionamento 

entre as variáveis moderadoras “Idade”, “Gênero” e “Experiência” e as variáveis latentes 

“Condições Facilitadoras” e “Comportamento de Uso” não foram significantes. Portanto, 

a influência das condições facilitadoras sobre o “Comportamento de Uso” de sites de compras 

coletivas  não será moderado por idade, gênero e experiência. 

 

Realizou-se também a análise dos fatores moderadores (Idade, Experiência e Gênero) na 

relação entre os construtos “Intenção Comportamental” e “Comportamento de Uso”, 

entretanto os coeficientes apresentados também não demonstraram significância estatística. 

Portanto as hipóteses H5b, H5c e H5d não foram suportadas. Este fato pode ser observado 

também pela análise da Tabela 10, “AGE x IC”, “GEN x IC” e “EXP x IC”.  

 

Procedeu-se a análise do fator “Idade” como variável latente precedente da “Intenção 

Comportamental” e do “Comportamento de Uso”, entretanto os coeficientes obtidos não 

demonstraram significância, portanto a variável Idade não impacta a “intenção 
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comportamental de uso” e o “comportamento de uso”, sendo assim as hipóteses H5e e H6a 

não foram suportadas. 

 

Realizou-se a análise da variável latente gênero “Gênero” antecedente dos construtos 

“Intenção Comportamental” e “Comportamento de Uso”, os resultados obtidos para o 

primeiro construto não apresentaram significância, portanto a hipótese H5f não foi suportada. 

Já os coeficientes da variável “Comportamento de Uso” foram altamente significantes, tanto 

se considerarmos efeito direto e interações, -0,126*** e -0,125***, respectivamente, portanto 

a suposição H6b está suportada. Este resultado indica que o gênero feminino tem maior 

impacto no comportamento de uso, considerando a efetivação de transações, número e 

freqüência de transações efetivadas. 

 

Altamente significativos foram os resultados da análise dos efeitos diretos e interações entre 

os construtos “Experiência” sobre “Intenção Comportamental” e “Comportamento de Uso, 

com coeficientes 0,248*** e 0,259*** para “Intenção Comportamental” e 0,637*** e 

0,646*** para “Comportamento de Uso”. Este resultado sugere que indivíduos com maior 

experiência apresentam maior intenção comportamental de utilização de sites de compras 

coletivas, intenção esta demonstrada pelas afirmativas do construto “Intenção 

Comportamental” que expressa a pretensão, crença e planos do indivíduo utilizar sites de 

compras coletivas nos próximos meses. Indica também que usuários com maior experiência 

apresentam maior comportamento de uso de sites de compras coletivas,  como efetivação de 

compras nestes sites, quantidade de transações realizadas e frequência de uso. Este resultado 

pode ser observado na Tabela 10, itens “IDADE (AGE)”, “GÊNERO (GEN)” e 

“EXPERIÊNCIA (EXP)”. Portanto as hipóteses H5g e H6c estão suportadas. 

 

Análises adicionais foram feitas visando a avaliação entre os fatores Idade, Gênero e 

Experiência, demonstrados na Tabela 10 “AGE x GEN”, “AGE x EXP” e “GEN x EXP”, 

entretanto os coeficientes evidenciados não foram significantes. 
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Tabela 10. Coeficientes do modelo estrutural, Interações e Significâncias (
1
) 

 
EXPECTATIVA  

DESEMPENHO 

INTENÇÃO 

COMPORTAMENTAL 

COMPORTAMENTO 

DE USO 

 D D + I D D + I D D + I 

EXPECTATIVA DE SEMPENHO ED (H1a)    0,288*** 0,273***   

ED x AGE(H1b)    0,080 (NS)   

ED x GEN (H1c)    -0,014 (NS)   

ED x EXP(H1d)    0,065 (NS)   

EXPECTATIVA DE ESFORÇO - EE(H2a) 0,527*** 0,527*** 0,046 (NS) 0,041 (NS)   

EE x AGE (H2b)    0,080 (NS)   

EE x EXP (H2c)    -0,019 (NS)   

EE x GEN (H2d)    -0,022 (NS)   

INFLUÊNCIA SOCIAL - IS (H3a)   0,176** 0,151**   

IS x AGE (H3b)    -0,103 (NS)   

IS x GEN (H3c)    -0,034 (NS)   

IS x EXP (H3d)    -0,097 (NS)   

CONDIÇÕES FACILITADORAS-CF (H4a)     0,116** 0,109** 

CF x AGE (H4b)      -0,063(NS) 

CF x GEN (H4c)      -0,037 (NS) 

CF x EXP (H4d)      0,019 (NS) 

INTENÇÃO COMPORTAMENTAL (H5a)      0,174*** 0,165*** 

AGE x IC (H5b)      -0,021 (NS) 

GEN x IC (H5c)      0,028 (NS) 

EXP x IC (H5d)      0,057 (NS) 

IDADE (AGE) (H5e) (H6a)   -0,026 (NS) -0,040 (NS) -0,001 (NS) -0,011 (NS) 

GÊNERO (GEN) (H5f) (H6b)   0,026 (NS) 0,022 (NS) -0,126*** -0,125*** 

EXPERIÊNCIA (EXP) (H5g) (H6c)   0,248*** 0,259*** 0,637*** 0,646*** 

AGE x GEN    -0,070 (NS)  -0,098 (NS) 

AGE x EXP    -0,078 (NS)  -0,023 (NS) 

GEN x EXP    -0,051 (NS)  -0,066 (NS) 

R
2
 27,8%  31,6% 35,7% 60,9% 63,1% 

* p < 0.05;  ** p < 0.01;  *** p < 0.001;    (NS) = Não Significante 

 (1) estimativa baseada em Bootstrap de 1000 sub-amostras, com reposição 

Nota: **valores muito significativos p < .01; ***valores altamente significativos p < .001. 

 

 

No Quadro 9, a seguir,  está apresentada uma síntese da análise das hipóteses, o quadro está 

ordenado pelo campo Resultado, primeiramente constando as hipóteses que foram suportadas 

e posteriormente as não suportadas. 
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Quadro 9. Análise das Hipóteses  

 

Hipótese Descrição Resultado 

H1a 
 A Expectativa de Desempenho influencia de forma positiva a Intenção de Uso de 

sites de compras coletivas 
Suportado 

H2e  
O construto expectativa de esforço impacta intensamente a variável Expectativa de 
Desempenho 

Suportado 

H3a 

A “Influência Social”afeta positiva e intensamente a Intenção de Uso de sites de 

compras coletivas. Dada uma maior pressão social, maior também será a intenção 

de uso. 

Suportado 

H4a 
O impacto das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso de sites de 

compras coletivas será positivo. 
Suportado 

H5a 
O impacto da Intenção Comportamental de Uso sobre o Comportamento de Uso de 

sites de compras coletivas será positivo. 
Suportado 

H5g 

Experiência irá impactar o construto Intenção Comportamental de modo que os 

usuários mais experientes expressarão maior intenção comportamental de uso de 

sites de compras coletivas. 

Suportado 

H6b 

O efeito direto da variável gênero sobre o Comportamento de Uso será significativo 

de modo que as mulheres terão maior comportamento de uso de sites de compras 

coletivas. 

Suportado 

H6c 

Experiência irá impactar o construto Comportamento de Uso de modo que os 

usuários mais experientes terão maior comportamento de uso de sites de compras 

coletivas. 

Suportado 

H1b 
Idade irá moderar a relação entre Expectativa de Desempenho e Intenção de Uso, de 
modo que o efeito é mais evidente em usuários mais jovens. 

Não 
Suportado 

H1c 
O impacto da Expectativa de Desempenho na Intenção de Uso é moderado por 

gênero, de modo que o efeito é mais forte para homens. 

Não 

Suportado 

H1d 
Experiência irá moderar a relação de maneira positiva entre Expectativa de 

Desempenho e Intenção de Uso. 

Não 

Suportado 

H2a A Expectativa de Esforço influencia de forma positiva a Intenção de Uso do sistema. 
Não 

Suportado 

H2b 
A relação entre Expectativa de Esforço e Intenção de Uso será moderada por idade, 

de modo que o efeito será maior em usuários mais velhos. 

Não 

Suportado 

H2c 
A influência da Expectativa de Esforço na intenção de uso será moderada por 

gênero, de tal forma que o efeito será ser mais forte para as mulheres. 

Não 

Suportado 

H2d 

O relacionamento entre Expectativa de Esforço e Intenção de Uso será moderada 

por experiência de maneira que os usuários com maior experiência terão menor 

expectativa de esforço. 

Não 

Suportado 

H3b 
Idade irá moderar o relacionamento entre Influência Social e Intenção 

Comportamental, de modo que o efeito será mais forte para os mais jovens.  

Não 

Suportado 

H3c 
O impacto da “Influência Social” na intenção comportamental será moderado por 

gênero, de forma que o efeito será mais forte para mulheres. 

Não 

Suportado 

H3d 

A Experiência irá moderar a relação entre Influência Social e Intenção 

comportamental, de modo que o efeito será mais forte para usuários com pouca 
experiência.  

Não 

Suportado 

H4b 

A influência das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso de sites de 

compras coletivas será moderado por idade, de tal forma que o efeito será positivo 

para os usuários mais velhos. 

Não 

Suportado 

H4c 
Gênero irá moderar o relacionamento entre Condições Facilitadoras e 

Comportamento de Uso, de modo que o efeito será maior para mulheres. 

Não 

Suportado 

H4d 
A Experiência moderará a relação entre Condições Facilitadoras e Comportamento 

de Uso, de modo que o efeito será maior em usuários com pouca experiência. 

Não 

Suportado 

H5b 
A idade irá moderar a relação entre Intenção Comportamental e Comportamento de 

Uso, de forma que o efeito será maior em usuários mais jovens. 

Não 

Suportado 
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H5c 
O impacto da Intenção Comportamental sobre Comportamento de Uso será 

moderado por gênero, de modo que o efeito será mais evidente em mulheres. 

Não 

Suportado 

H5d 

O relacionamento entre Intenção Comportamental e Comportamento de Uso será 

moderado por Experiência, de forma que o efeito será maior para usuários mais 

experientes.  

Não 

Suportado 

H5e 
Idade irá impactar a variável Intenção Comportamental, de modo que os mais jovens 

demonstrarão maior intenção comportamental de uso de sites de compras coletivas. 

Não 

Suportado 

H5f 

O efeito direto da variável gênero sobre a Intenção Comportamental será 

significativo de modo que as mulheres terão maior intenção comportamental de uso 

de sites de compras coletivas. 

Não 

Suportado 

H6a 
Idade irá impactar a variável Comportamento de Uso, de modo que os mais jovens 
demonstrarão maior intenção comportamental de uso de sites de compras coletivas. 

Não 
Suportado 

 

Na Figura 10 consta a representação do modelo estrutural – efeitos diretos – com os 

coeficientes obtidos pelo algoritmo do PLS (Partial Least Square).  

 

 

Figura 10. Representação do Modelo com Efeitos Diretos - Coeficientes 

Fonte: elaborado pelo autor, output  
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Na Figura 11 consta o resultado do PLS após a realização do Bootstrap de 1000 sub-amostras 

para a avaliação de significância onde consta a representação do modelo estrutural com seus 

efeitos diretos. 

 

 

 
Figura 11. Representação do Modelo com Efeitos Diretos - Significância 

Fonte: elaborado pelo autor, output PLS. 
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Na Figura 12 consta a representação do modelo estrutural - efeitos diretos e interações - com 

os coeficientes obtidos pelo algoritmo do PLS (Partial Least Square). 

 

 
Figura 12. Representação do Modelo com Efeitos Diretos e Interações – Coeficientes 

Fonte: elaborado pelo autor, output PLS. 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

Na Figura 13 consta o resultado do PLS após a realização do Bootstrap de 1000 sub-amostras 

para a avaliação de significância onde consta a representação do modelo estrutural com 

efeitos diretos e interações. 

 

 
Figura 13. Representação do Modelo com Efeitos Diretos e Interações – Significância 

Fonte: elaborado pelo autor, output PLS. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho apresentou como objetivo a análise dos fatores preditivos da intenção de 

uso e comportamento de uso dos sites de compras coletivas no contexto de adoção voluntária 

a partir do Modelo Unificado de Aceitação de Tecnologia (UTAUT) (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology) de VENKATESH et. al. (2003). Como finalidades 

específicas a identificação das variáveis antecedentes que melhor explicam a intenção de uso 

de sites de compras coletivas; a identificação dos fatores precedentes que melhor esclarecem o 

comportamento de uso de sites de compras coletivas e dentre as variáveis– gênero, idade e 

experiência – identificar aquelas que moderam a relação entre os demais construtos e 

“Intenção” e “Comportamento de Uso” de sites de compras coletivas. 

 

Foi aplicado um questionário adaptado do modelo UTAUT considerando os construtos 

“Expectativa de Desempenho”, “Expectativa de Esforço”, “Influência Social”, “Condições 

Facilitadoras”, “Intenção Comportamental de Uso” e “Comportamento de Uso” que foi 

respondido por 292 respondentes.  A técnica de análise dos dados utilizada foi modelagem de 

equações estruturais e utilizou-se o sistema PLS (Partial Least Squares (PLS), regressão por 

mínimos quadrados parciais.  

 

Os resultados deste trabalho indicam que o construto “Expectativa de Desempenho” é o fator 

que mais impacta a intenção comportamental de utilização de sites de compras coletivas, 

sendo altamente significante com coeficiente de 0,288***. Portanto a percepção de utilidade 

na utilização dos sites de compras coletivas é um fator relevante que impacta na intenção de 

uso do mesmo, assim como a crença dos mesmos de que a utilização fará com que possam 

adquirir produtos e serviços mais rapidamente, assim como em ter maiores chances de obter 

produtos ou serviços.  

 

Não houve significância no impacto do construto “Expectativa de Esforço” sobre a intenção 

comportamental de utilização de sites de compras coletivas. O resultado obtido na pesquisa 

final 0,046 (NS), ou seja não significante, difere do resultado encontrado no pré-teste 

realizado deste trabalho 0,150**, muito significante. Este resultado pode significar que a 

percepção de facilidade no manejo e utilização destes sites tem aumentado, considerando a 
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crescente expansão desta modalidade no Brasil, e sendo assim este fator não é determinante 

para a intenção de uso por parte dos indivíduos. Entretanto os resultados sugerem, por meio 

de um coeficiente altamente significativo 0,527***,  que quanto maior for a percepção do 

usuário de facilidade na utilização do sistema maior é sua expectativa quanto a melhoria de 

seu desempenho em relação a utilização de sites de compras coletivas, ou esta utilização 

poder proporcionar a aquisição de mais produtos e serviços de maneira mais ágil, assim como 

aprimorar as chances de obtenção de descontos. 

 

Os resultados indicam também que o construto “Influência Social”, que compreende a 

influência de amigos, colegas e pessoas que o indivíduo considera importantes, também é um 

forte fator antecedente da intenção comportamental de uso de sites de compras coletivas, o 

coeficiente obtido foi muito significante 0,176** este resultado contradiz direta e 

veementemente os resultados do estudo original de Venkatesh et al. (2003). Claramente, o 

fator de socialização do indivíduo está muito presente na adoção desse tipo de tecnologia, o 

que difere da condição de teste do UTAUT.  

 

O construto “Condições Facilitadoras”, ou seja, os recursos disponíveis – tempo, 

dinheiro/cartões, computador, acesso a internet, o conhecimento do indivíduo para a 

utilização do site assim como a semelhança deste com outros sites de compra online quanto a 

utilização, se mostrou muito significativo como antecedente da variável dependente 

“Comportamento de Uso” apresentando o coeficiente 0,116**, sendo assim a análise feita 

retrata que quanto maiores forem as condições favoráveis e os recursos disponíveis maior será 

o comportamento de uso dos indivíduos a sites de compras coletivas. 

 

A intenção comportamental de uso de sites de compras coletivas apresenta poder explicativo 

sobre o comportamento de uso dos indivíduos, se mostrando altamente significante com o 

coeficiente de 0,174***. Este resultado sugere que indivíduos que estão planejando utilizar  

sites de compras coletivas nos próximos meses muito provavelmente terão o comportamento 

de uso de tais sites, que se expressa por meio da efetivação de transações, quantidade de 

transações realizadas e freqüência na efetivação de transações.  

 



67 

 

 

 

Os resultados deste estudo indicam que as mulheres demonstram maior comportamento de 

uso de sites de compras coletivas, considerando a efetivação de transações, número e 

freqüência de transações efetivadas. Os coeficientes do efeito direto da variável gênero sobre 

o comportamento de uso foram altamente significantes, -0,126***. 

 

A experiência do indivíduo em relação a utilização de sites de compras coletivas se mostrou 

um fator preponderante da intenção comportamental de uso e o comportamento de uso de 

sites dados os coeficientes altamente significativos que foram obtidos 0,248*** para 

“Intenção Comportamental” e 0,637*** para “Comportamento de Uso”. Estes resultados 

indicam que indivíduos com maior experiência apresentam maior intenção comportamental de 

utilização dos sites, que é expressa pelos planos do indivíduo de utilização nos próximos 

meses. Indica também que usuários com maior experiência apresentam maior comportamento 

de uso destes sites por meio da efetivação de compras, quantidade de transações realizadas e 

frequência de uso dos sites.  

 

Do ponto de vista gerencial, fica claro que as mídias sociais carregam novas possibilidades de 

efetuar negócios e, como tal, requerem a adequada compreensão de seus determinantes, no 

nível do indivíduo e do grupo a que pertence. A própria compreensão dos fatores antecedentes 

da aceitação dos indivíduos a sites de compras coletivas pode auxiliar os gestores e executivos 

deste ramos de negócios a planejar melhor suas táticas e estratégias de atuação junto a 

consumidores (clientes finais) e clientes atuantes no comércio off-line que aderem a tal 

modelo de comércio eletrônico visando atrair mais clientes e lucratividade para seu negócio. 

Várias implicações podem se desdobrar destes achados. Em um ambiente de mídias sociais, a 

adoção individual passa a ter novos influenciadores não previstos pela tradicional e bem 

estudada literatura até aqui.  

 

Certamente novas oportunidades de pesquisa se abrem, especialmente na direção de encontrar 

os novos fatores a determinar a adoção, mas também a permitir que os modelos de análise 

sejam complementados com novas variáveis moderadoras, o que extrapola o contexto deste 

trabalho. É possível também que sejam aprofundados os indicadores dos construtos 

experiência e comportamento de uso visando melhorar a compreensão visto que o modelo de 

negócios tem pouco mais de um ano no Brasil. Dada a perspectiva dos sites de compras 
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coletivas ser uma realidade nova e em expansão, existe a possibilidade de replicação deste 

estudo em outros países que já tem esta prática consolidada há mais tempo.  

 

Considera-se como limitações deste estudo o fato da pesquisa ter sido realizada apenas com 

usuários de internet, e também por conta da maioria dos indivíduos respondentes estar 

associada a redes sociais como Twitter, Orkut, Facebook e Linkedin e sendo assim já 

propensos a colaboração e o exercício dos vínculos sociais virtuais. Pode-se considerar 

também como um limite o número de amostras obtidas, ainda que tenham sido suficientes 

para o estudo em questão. Outro possível entrave é que a aplicação e utilização do modelo 

UTAUT foi feita fora do contexto americano, visto que o mesmo foi concebido considerando 

outra realidade cultural e social. 
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APÊNDICE 1 – ITENS ORIGINAIS DO INSTRUMENTO – MODELO UTAUT 

 

Construtos do Modelo UTAUT- Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

Performance expectancy

U6  I would find the system useful in my job.

RA1 Using the system enables me to accomplish tasks more quickly.

RA5 Using the system increases my productivity.

OE7 If I use the system, I will increase my chances of getting a raise.

Effort expectancy

EOU3 My interaction with the system would be clear and understandable.

EOU5 It would be easy for me to become skillful at using the system.

EOU6 I would find the system easy to use.

EU4 Learning to operate the system is easy for me.

Social influence

SN1  People who influence my behavior think that I should use the system.

SN2 People who are important to me think that I should use the system.

SF2 The senior management of this business has been helpful in the use of the system.

SF4 In general, the organization has supported the use of the system.

Facilitating conditions

PBC2 I have the resources necessary to use the system.

PBC3  I have the knowledge necessary to use the system.

PBC5 The system is not compatible with other systems I use.

FC3 A specific person (or group) is available for assistance with system difficulties.

Behavioral intention to use the system

BI1 I intend to use the system in the next <n> months.

BI2  I predict I would use the system in the next <n> months.

BI3  I plan to use the system in the next <n> months.

Fonte: VENKATESH et. al. (2003)  
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO DO PRÉ-TESTE 

 

Abaixo está apresentado o questionário do pré-teste, que foi respondido em sua totalidade por 

249 respondentes. Os indicadores dos construtos foram questionados via escala Likert de 7 

(sete) pontos, sendo 7 para concordo totalmente e 1 para discordo totalmente. 

Aceite AGRE

1. Aceito participar de uma pesquisa sobre sites de compras coletivas (Ex. Clickon, Groupon, 

Peixe Urbano etc.) para fins exclusivamente acadêmicos e sei que minha opinião será mantida 

anônima, analisada e divulgada apenas para fins educativos, obedecendo critérios científicos.*

U6 2. Eu acho útil usar os sites para fazer minhas compras coletivas 

RA1 3. Usar os sites de compras coletivas me faz ter o que quero mais rapidamente. 

RA5 4. Usar os sites de compras coletivas me ajuda a conseguir mais produtos ou serviços 

OE7 5. Se usar os sites de compras coletivas terei maior chance de obter desconto. 

EOU3 6. Eu acho a maneira de interagir com sites de compras coletivas fácil e simples de se entender. 

EOU5 7. Eu acredito que seria fácil me tornar habilidoso em sites de compras coletivas. 

EOU6 8. Eu acredito que seja fácil usar os sites de compras coletivas. 

EU4 9. Aprender a usar os sites de compras coletivas é fácil para mim. 

SN1 10. As pessoas com quem me relaciono acham que eu deveria usar sites de compras coletivas. 

SN2
11. As pessoas que eu considero importantes acham que eu deveria comprar em sites de 

compras coletivas. 

SF2
12. Pessoas mais experientes em usar os sites têm me ajudado a lidar com os sites de compras 

coletivas. 

SF4 13. De modo geral, as pessoas se ajudam para usar os sites de compras coletivas. 

INFL1
14. Meus contatos nas redes sociais (Orkut, Twitter, Facebook, etc.) me influenciam a usar os 

sites de compras coletivas 

INFL2
15. Sinto-me pressionado pelos meus contatos nas redes sociais (Orkut, Twitter, Facebook etc.) 

a usar os sites de compras coletivas 

PBC2
16. Eu tenho recursos (Tempo, dinheiro/cartões, computador, acesso a internet etc.) para usar 

os sites de compras coletivas. 

PBC3 17. Eu tenho o conhecimento necessário para usar os sites de compras coletivas. 

PBC5 18. A maneira de usar os sites de compras coletivas é parecida com a de outros sites. 

FC3 19. Os sites de compras coletivas oferecem ajuda nas dificuldades de uso. 

BI1 20. Eu pretendo usar os sites de compras coletivas nos próximos meses (futuramente). 

BI2 21. Eu creio que usarei os sites de compras coletivas nos próximos meses. 

BI3 22. Estou planejando usar os sites de compras coletivas nos próximos meses. 

Gênero GEND 23. Sexo 

Uso USE 24. Já fez alguma compra em sites de compras coletivas? 

Idade AGE 25. Quantos anos você tem? 

HOW 26. Como ficou sabendo da existência de sites de compras coletivas? 

TIME 27. Há quanto tempo, aproximadamente, você utiliza sites de compras coletivas? 

QUAL
28. Qual site de compras coletivas você usa com mais frequencia ou preferiria usar?  Clickon, 

Groupon,  Peixe Urbano, Imperdível, Oferta Única, Groupalia, Coletivar, Bananarama, Citybest, 

ESCOL 29. Qual é seu nível de escolaridade? 

PRODSERV
30. Que tipo de produtos ou serviços você tem acha mais interessante em buscar em sites de 

compras coletivas? 

REDES 31. Você participa de redes sociais virtuais? 

Questões 

Adicionais

Questões 

adicionais

Questionário Pré-teste 

Expectativa de 

Desempenho

Expectativa de 

Esforço

Influência Social

Condições 

Facilitadoras

Intenção 

Comportamental 

de Uso

 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de VENKATESH et. al. (2003) 
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APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO PESQUISA FINAL 

Abaixo está apresentado o questionário utilizado na pesquisa final. Os indicadores dos 

construtos foram questionados por escala Likert de 7 (sete) pontos, sendo 7 para concordo 

totalmente e 1 para discordo totalmente. 

Aceite AGRE

1. Aceito participar de uma pesquisa sobre sites de compras coletivas (Ex. Clickon, Groupon, 

Peixe Urbano etc.) para fins exclusivamente acadêmicos e sei que minha opinião será mantida 

anônima, analisada e divulgada apenas para fins educativos, obedecendo critérios científicos.*

U6 2. Eu acho útil usar os sites para fazer minhas compras coletivas 

RA1 3. Usar os sites de compras coletivas me faz ter o que quero mais rapidamente. 

RA5 4. Usar os sites de compras coletivas me ajuda a conseguir mais produtos ou serviços 

OE7 5. Se usar os sites de compras coletivas terei maior chance de obter desconto. 

EOU3 6. Eu acho a maneira de interagir com sites de compras coletivas fácil e simples de se entender. 

EOU5 7. Eu acredito que seria fácil me tornar habilidoso em sites de compras coletivas. 

EOU6 8. Eu acredito que seja fácil usar os sites de compras coletivas. 

EU4  9. Aprender a usar os sites de compras coletivas é (foi) fácil para mim.

SN1 10. As pessoas com quem me relaciono acham que eu deveria usar sites de compras coletivas. 

SN2
11. As pessoas que eu considero importantes acham que eu deveria comprar em sites de 

compras coletivas. 

SF2
12. Pessoas mais experientes em usar os sites têm me ajudado a lidar com os sites de compras 

coletivas. 

SF4 13. De modo geral, as pessoas se ajudam para usar os sites de compras coletivas. 

INFL1
14. Meus contatos nas redes sociais (Orkut, Twitter, Facebook, etc.) me influenciam a usar os 

sites de compras coletivas 

INFL2
15. Sinto-me pressionado pelos meus contatos nas redes sociais (Orkut, Twitter, Facebook etc.) 

a usar os sites de compras coletivas 

PBC2
16. Eu tenho recursos (Tempo, dinheiro/cartões, computador, acesso a internet etc.) para usar 

os sites de compras coletivas. 

PBC3 17. Eu tenho o conhecimento necessário para usar os sites de compras coletivas. 

PBC5 18. A maneira de usar os sites de compras coletivas é parecida com a de outros sites de 

compras on-line. FC3 19. Os sites de compras coletivas oferecem ajuda nas dificuldades de uso. 

BI1 20. Eu pretendo usar os sites de compras coletivas nos próximos meses (futuramente). 

BI2 21. Eu creio que usarei os sites de compras coletivas nos próximos meses. 

BI3 22. Estou planejando usar os sites de compras coletivas nos próximos meses. 

CPUSO1 23. Já fez alguma compra em sites de compras coletivas? 

CPUSO2 24. Quantas transações você já efetivou em sites de compras coletivas?

CPUSO3 25. Com que freqüência você efetiva transações em sites de compras coletivas? 

Experiência CPUSO6 25. Há quanto tempo, aproximadamente, você utiliza sites de compras coletivas?

Gênero GEND 26. Sexo 

Idade AGE 27. Quantos anos você tem? 

ESCOL 28. Qual é seu nível de escolaridade?

UF 29. Qual é o estado em que você mora?

CIVIL 30.Qual é o seu estado civil?

HOW 31. Como ficou sabendo da existência de sites de compras coletivas? 

QUAL
32. Se você tiver que indicar um site de compras coletivas que usa com MAIOR frequencia ou 

preferiria usar, qual seria?

PRODSERV
33. Se você tiver que indicar uma das categorias de produtos ou serviços abaixo como sendo 

aquela que você acha mais interessante buscar em sites de compras coletivas, qual seria?

REDES 34. Você participa de redes sociais virtuais? 

Intenção 

Comportamental 

de Uso

Comportamento 

de Uso

Questões 

Adicionais

Questionário Pesquisa Final

Expectativa de 

Desempenho

Expectativa de 

Esforço

Influência Social

Questões 

adicionais

Condições 

Facilitadoras

 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de VENKATESH et. al. (2003) 


