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O objetivo principal desta pesquisa é investigar o comportamento do 

cliente da melhor idade em relação à intenção de adoção do Internet 

Banking. Baseando-se no modelo teórico de adoção entre não usuários 

do Internet Banking, proposto por Heernandez e Mazzon (2008), este 

trabalho pretende adaptar e analisar a aderência do mesmo em um 

segmento único, a população da melhor idade, diferente dos autores 

que analisaram o modelo estrutural em um contexto amplo. Amparado 

na literatura pertinente, este estudo busca propor um modelo 

específico, a partir do modelo dos autores, que mensura as relações 

dos constructos: vantagem relativa, observabilidade, 

demonstrabilidade, facilidade de utilização, testagem, imagem, normas 

subjetivas, estilo de vida e controle comportamental percebido. Para 

tanto, foi realizado um survey com 300 clientes bancários com mais de 

55 anos de idade e que não vivenciaram a experiência de utilização do 

Internet Banking. O modelo foi testado por meio de modelagem de 

equações estruturais. Os resultados apontaram que o modelo teve 

aderência na amostra pesquisada, no total de 9 hipóteses testadas 5 

foram aceitas e 4 descartadas. Para a amostra o estilo de vida foi o 

constructo que apresentou maior impacto sobre a intenção 

comportamental e o menor foi a vantagem relativa.  

 

Palavras-chaves: Internet Banking, Adoção de tecnologias, Estilo de 

vida, Melhor Idade  
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1 Introdução 

 Na década de 90, o setor bancário sofreu grandes modificações, impactado 

principalmente pela implantação do Plano Real e do Programa de Estímulo à Reestruturação e 

ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER). Os reflexos deste processo no 

Sistema Financeiro Nacional (SFN) foram, dentre outros, o aumento da competição com a 

entrada de instituições de controle estrangeiro e alterações na forma operacional que 

obrigaram as instituições a reduzir seus custos operacionais e buscar fontes alternativas de 

receitas, passando a cobrar tarifas pelos serviços que antes eram pagos pelo ganho 

inflacionário (FEBRABAN, 2007). Outro processo de grande impacto no setor bancário 

brasileiro foram as mudanças no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) as quais visaram 

principalmente o aumento da velocidade de processamento das transações financeiras e 

permitiram um progresso tecnológico capaz de realizar transferências em tempo real 

(BACEN, 2009). 

Na busca pela redução de custos operacionais ocorreram profundas mudanças nos 

canais de distribuição de serviços bancários em direção aos canais de auto-atendimento e com 

o rápido desenvolvimento da Internet a partir de meados da década de 90 surge o Internet 

Banking (HERNANDEZ; MAZZON, 2008). Segundo Diniz (2001), é denominado de Internet 

Banking os serviços oferecidos via Web como a consulta de saldo e extrato bancários e 

transferências de fundos dentre outros. 

Ao final de 2011, eram cerca de 42 milhões as contas ativas de Internet Banking 

(IBK), um acréscimo de 11% em relação ao ano anterior. Este número representa 46% das 

contas correntes no Brasil. Estes números evidenciam a usabilidade expressiva desse canal 

para os usuários de serviços financeiros que se aproximam do índice de países desenvolvidos 

como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra (FEBRABAN, 2012).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o usuário típico de 

internet no Brasil possui entre 10 e 34 anos, renda superior a três salários mínimos mensais, 

acessa em média uma vez por dia e 25 % utilizam, dentre outros motivos, para comprar ou 

encomendar bens ou serviços, transações bancárias e financeiras. Contrários a esse grupo, 

estão os clientes da melhor idade com mais de 55 anos, dos quais apenas 5% utilizam a 

Internet (IBGE, 2008). 
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Não existe uma definição clara e consensual entre pesquisadores a respeito da idade 

cronológica em que a população começa a fazer parte do mercado maduro, entretanto, é 

importante observar que mais do que a idade cronológica, é a idade cognitiva que influencia 

comportamentos, hábitos e reações aos produtos ou serviços nesta fase da vida (BONE, 

1991). 

Diante das informações apresentadas no parágrafo anterior, constata-se que a 

população da melhor idade é um segmento atrativo do ponto de vista comercial e que o estudo 

de seu comportamento na decisão de compra deve ser analisado de forma isolada do restante 

da população. Segundo Mattila, Karjaluoto e Pento (2003), o marketing de serviços bancários 

deveria levar em conta quatro fatores em relação a este segmento: não é um grupo 

homogêneo; aprecia o contato humano; tende a ser mais conservador e tem mais dificuldades 

em aprender novos tipos de serviços financeiros e tecnologia do que os clientes mais jovens.  

Inseridos neste contexto, observa-se que as oportunidades de negócios ao setor 

bancário e desafios ao marketing de relacionamento são grandes. Hábitos de consumo deste 

grupo devem ser analisados para oferta de produtos e serviços. Se por um lado, o setor 

bancário tem interesse em atrair e torná-los clientes, por outro, na busca pela redução de 

custos operacionais o interesse é que os clientes utilizem os canais de relacionamento de 

menor custo. O IBK se apresenta como um canal de relacionamento capaz de realizar uma 

gama de serviços e oportunidades de negócios a um custo operacionalmente menor 

comparado aos outros canais de distribuição de serviços bancários.  

Diante do exposto, formula-se a seguinte questão de pesquisa: Quais são os fatores 

determinantes da resistência à utilização do Internet Banking por clientes da melhor idade?  

Sendo assim, com a presente pesquisa objetiva-se-se investigar o comportamento do 

cliente da melhor idade em relação à adoção de Internet Banking. Especificamente, pretende-

se: 

 Identificar o perfil dos clientes da melhor idade que não utilizam Internet Banking; 

 Identificar quais constructos influenciam a intenção de adoção do Internet Banking; 

 Identificar quais constructos impactam a resistência à intenção à adoção do Internet 

Banking; 
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Justifica-se a pesquisa porque observam-se na literatura de marketing, estudos que 

abordam a adoção de IBK com foco nos fatores de influência, entretanto, boa parte dos 

trabalhos existentes não focam os clientes da melhor idade. Estas abordagens, apesar de úteis, 

não possibilitam que se tenha uma visão que leve em consideração as particularidades do 

segmento da melhor idade, daí a dificuldade para analisar os fatores de influência na intenção 

da adoção do Internet Banking. 

Segundo a FEBRABAN (2012), o crescimento dos clientes bancários que utilizam a 

internet já é um fato notável. O acesso a banda larga associado a investimentos em segurança 

viabilizam o uso de internet banking, programas governamentais de acesso à internet irão 

impulsionar o uso para todas as classes nos próximos anos, os bancos devem investir na 

maximização do uso do internet banking e prover uma experiência do cliente cada vez melhor 

neste canal. 

A escolha pela população da melhor idade como público de pesquisa é justificada também 

por representar 18% da população “bancarizada”, possuir hábitos de consumo peculiares e 

segundo Mattila, Karjaluoto e Pento (2003), estar classificado no grupo de clientes “maioria 

tardia” que são mais céticos quanto à adoção de inovações tecnológicas. 

Este trabalho, portanto, visa estudar quais constructos impactam a intenção da utilização 

do IBK através da adaptação do modelo teórico de adoção entre não usuários, proposto por 

Hernandez e Mazzon (2008). Tanto sua adaptação como aplicação no contexto da melhor 

idade visam somar conhecimentos e aprendizado de forma a agregar experiências e contribuir 

para um possível avanço no conhecimento. 

Nesse sentido, acredita-se que esta pesquisa possa contribuir para o campo de estudos das 

teorias de adoção de novas tecnologias e para um melhor entendimento sobre o 

comportamento do cliente bancário e suas relações em relação à adoção do IBK. 

 

2 Referencial teórico 

 Neste tópico procurou-se detalhar e analisar as proposições teóricas que objetivam 

chegar aos determinantes da atração e resistência à utilização de uma nova tecnologia, as 

quais foram utilizadas no modelo teórico que serviu de base para este estudo.  
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 A Teoria de Difusão de Inovações (TDI) é utilizada desde os anos 60 para esclarecer o 

processo de adoção de novas tecnologias, seu principal teórico foi o americano Everett 

Rogers. Rogers, Singhal e Quinlan (2009) definem difusão como o processo pelo qual uma 

inovação ou uma idéia é comunicada por certos canais através do tempo entre os membros de 

um sistema social. Uma inovação pode ser qualquer produto ou serviço considerado pelo 

adotante potencial como novo. Essa é uma das várias definições de inovação, entretanto, ela 

depende da percepção do adotante. Outra definição pode ser baseada em critérios externos ao 

adotante nos quais novos produtos ou serviços são idéias, comportamentos ou coisas que são 

qualitativamente diferentes de formas existentes (ENGEL; BLACKWELL; MINARD, 2004).  

 Pesquisas realizadas por Rogers, Singhal e Quinlan (2009)  e outros autores, indicaram 

cinco características consistentes associadas ao sucesso de novos produtos e determinantes na 

taxa de difusão. Estas variáveis podem não se aplicar uniformemente a todos os tipos de 

decisões de adoção de inovações. São elas: vantagem relativa, compatibilidade, 

complexidade, observabilidade e testagem. (ENGEL; BLACKWELL; MINARD, 2004). 

 Moore e Benbasat (1991, p 195) definem vantagem relativa como: “grau em que uma 

inovação é percebida como sendo melhor do que seu antecessor.”. Engel, Blackwell e Minard 

(2004) acrescentam que a questão não é se o produto ou serviço substituto é objetivamente 

melhor que o existente e sim se os clientes têm a probabilidade de perceber uma vantagem 

relativa. Compatibilidade, segundo Moore e Benbasat (1991), é o grau em que uma inovação 

é percebida como sendo consistente com os valores, necessidades e experiências passadas de 

potenciais adotantes. Complexidade refere-se ao grau que uma nova tecnologia é percebida 

como difícil de ser compreendida ou utilizada (MOORE; BENBASAT, 1991). Quanto mais 

complexo o novo produto ou serviço, mais difícil será sua aceitação. Observabilidade 

representa o grau de percepção do cliente sobre os benefícios e atributos de uma inovação 

(MOORE; BENBASAT, 1991). Para Engel, Blackwell e Minard (2004), observabilidade ou 

comunicabilidade, refletem o grau em que os resultados do uso de novo produtos são visíveis 

para amigos e vizinhos. Testagem ou experimentabilidade é definida pelo grau que uma 

inovação pode ser experimentada antes de sua adoção (MOORE; BENBASAT,1991).  

 Moore e Benbasat (1991) classificaram como impactantes na adoção das inovações 

dois constructos e os incluíram em seus estudos. O primeiro constructo foi aprovação social 

ou imagem, que refere-se ao grau em que a adoção de uma inovação é percebida como capaz 
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de melhorar a imagem ou status do indivíduo dentro de seu convívio social. Para Rogers, 

imagem é um atributo associado a vantagem relativa. Entretanto ele mesmo argumenta que 

indubitavelmente, um dos mais importantes componentes motivacionais de um indivíduo na 

adoção de inovações é o grau de aprovação social. O segundo constructo, voluntariado, 

refere-se ao grau em que o uso de uma inovação é percebido como sendo voluntário ou de 

livre escolha. Examinando este constructo sob o ponto de vista da difusão das inovações, um 

indivíduo é livre na escolha ou não da adoção de inovações. 

 Segundo Ajzen (1991), a teoria do comportamento planeado propõe três crenças 

independentes que determinam a intenção comportamental. A primeira é a atitude em relação 

ao comportamento e refere-se ao grau de favorabilidade em relação a um determinado 

comportamento. O segundo é um fator social chamado de norma subjetiva e se refere à 

pressão social percebida na decisão de executar ou não o comportamento. O terceiro 

antecedente da intenção é o grau de controle percebido do comportamento e refere-se à 

facilidade ou dificuldade percebida de realizar o comportamento.  

 A elaboração do modelo de teórico de pesquisa baseou-se no modelo proposto por 

Hernandez e Mazzon (2008), mostrado na Figura 1. A partir desse modelo e com base em 

pesquisas acerca do tema trabalhado, foi proposta uma reformulação no modelo base com 

vistas a adequá-lo à população madura.  

Figura 1: Modelo para adoção do IBK entre não usuários 

 

Normas subjetivas (+)

Características da Inovação

• Vantagem relativa (+)

Conveniência (+)

Economia (+)

Segurança e Privacidade (+)

Controle (+)

• Visibilidade (+)

• Demonstrabilidade de resultados (+)

• Compatibilidade com estilo de vida (+)

• Facilidade de Utilizar (+)

• Testagem (+)

• Imagem (+)

Características individuais

• Posse de computador (+)

• Usuário de internet (+)

• Escolaridade (+)

• Idade (+)

• Homem (+)

• Renda individual (+)

Intenção de usar o IBK

Controle comportamental percebido

• Auto-eficácia (+)

• Suporte tecnológico (+)

• Suporte governamental (+)
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Fonte: Hernandez e Mazzon (2008) 

 

Hernandez e Mazzon (2008) subdividiram o constructo vantagem relativa em 

subconstructos especificamente criados para o estudo de adoção do IBK. Desta forma 

vantagem relativa à conveniência está relacionado à disponibilidade do IBK 24 horas por dia 

todos os dias do ano. Vantagem relativa de segurança e privacidade estão relacionados à 

possibilidade de roubo de informações e acesso a dados digitais. Vantagem relativa à 

economia procura perceber o conhecimento sobre o custo de transações realizadas pela 

internet ser frequentemente inferior aos demais canais de distribuição. 

O constructo observabilidade procura identificar o grau de percepção do cliente em 

relação aos benefícios e atributos de uma inovação conforme conceito proposto por Moore e 

Benbasat (1991). 

Demonstrabilidade de resultados visa medir a capacidade do cliente em demonstrar a 

outros clientes os resultados obtidos com a adoção do IBK (HERNANDEZ; MAZZON, 

2008). 

Seguindo o conceito de complexibilidade de Moore e Benbasat (1991), o qual se refere 

ao grau em que uma nova tecnologia é percebida como difícil de ser compreendida ou 

utilizada, a inclusão deste constructo, aqui chamado de facilidade de utilização, visa 

identificar qual o grau de dificuldade o cliente encontra na adoção do IBK. 

O constructo testagem procura identificar qual o nível de experiência e conhecimento 

o cliente tem em relação à IBK ou outros sites de internet (HERNANDEZ; MAZZON, 2008). 

O constructo imagem procura capturar o grau de percepção da aprovação social em 

relação a clientes que utilizam o IBK (HERNANDEZ; MAZZON, 2008). 

A inserção do constructo norma subjetiva visa medir a influência exercida pelos 

amigos, familiares e colegas sobre a adoção do IBK (HERNANDEZ; MAZZON, 2008). 

O subconstructo suporte tecnológico associado ao controle comportamental foi criado 

pelos autores Hernandez e Mazzon (2008) para capturar a segurança e facilidade que a 

tecnologia da internet propicia às pessoas a utilizar o IBK. 

De acordo com Hernandez e Mazzon (2008), os resultados obtidos em relação à 

capacidade de explicar a intenção de adoção do IBK, embora não seja possível a comparação 

direta,  foram ligeiramente superiores aos resultados obtidos por outros autores em modelos 

anteriores. Dos constructos analisados, 8 demonstraram impacto significativo na intenção de 

usar o IBK, são eles: compatibilidade com o estilo de vida, normas subjetivas, auto-eficácia e 
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imagem, vantagem relativa de segurança e privacidade, vantagem relativa de controle,  

suporte tecnológico e testagem. 

 

2.1 Modelo teórico proposto 

A partir do modelo de Hernandez e Mazzon (2008), e com base em pesquisas acerca 

do tema trabalhado, foi proposta uma adaptação com vistas a adequá-lo à população madura. 

Neste sentido, o constructo estilo de vida foi alterado e passou a ser avaliado através das 

dimensões (vida ativa, estar com pessoas de todas as idades e gente em volta) como se pode 

verificar na Figura 2. 

 

Figura 2: Modelo teórico proposto 

 

Vantagem

relativa

Observabilidade (+)

Demonstrabilidade 

de Resultados (+)

Facilidade 

de utilização (+)

Testagem (+)

Imagem (+)

Controle 

comportamental

percebido

Normas 

subjetivas (+)

Estilo de vida

Conveniência (+)

Economia (+)

Controle (+)

Segurança e privacidade (+)

Vida ativa (+)

Estar com pessoas de todas as 

idades (-)

Estar com gente em volta (-)

Auto-Eficácia (+)

Suporte Tecnológico (+)

Intenção de 

usar o IBK

 

Fonte: Adaptado de Hernandez e Mazzon (2008) 

 

O estilo de vida, incluído no modelo visa identificar o grau no qual a preferência pelo 

contato humano como forma de expandir o meio social pode influenciar a adoção ou não do 

IBK. 
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O constructo vantagem relativa de controle presente no modelo original, embora tenha 

apresentado um impacto significativo na intenção de adoção, foi excluído e passou a ser 

avaliado através do constructo controle comportamental percebido.  Já o constructo suporte 

governamental foi excluído por apresentar não apresentar um coeficiente significativo que 

represente impacto na intenção de adoção. 

 Finalmente, o constructo intenção de usar o IBK foi adaptado de forma a capturar a 

intenção do respondente em utilizar pessoalmente o IBK ou influenciar amigos e parentes a 

fazê-lo. 

As hipóteses testadas foram: 

H1- Quanto maior a percepção de vantagens relativas à utilização do Internet Banking, maior 

a intenção em relação a adoção. 

H2- Quanto maior a capacidade de observar outras pessoas utilizando o Internet Banking, 

maior a intenção em relação à adoção. 

H3- Quanto maior a possibilidade em perceber benefícios obtidos por outras pessoas, 

atribuídos à utilização do Internet Banking, maior a intenção em relação à adoção. 

H4- Quanto maior a facilidade de utilização, maior a intenção em relação à adoção. 

H5- Quanto maior a possibilidade de experimentação em relação ao Internet Banking, maior a 

intenção em relação à adoção. 

H6- Quanto maior a percepção de que a utilização do Internet Banking possibilita uma melhor 

aprovação social perante o sistema ao qual ele pertença, maior a intenção em relação à 

adoção. 

H7- Quanto maior a percepção que pessoas do seu convívio social fazem uso do Internet 

Banking, maior a intenção em relação à adoção. 

H8- Quanto maior a percepção de que a utilização do internet banking se aproxima do seu 

estilo de vida, maior a intenção em relação à adoção. 

H9- Quanto maior a sensação de segurança e facilidade proporcionada, maior a intenção em 

relação à adoção. 

H10- Quanto mais as características individuais se aproximam das características dos usuários 

de internet banking no Brasil, maior intenção em adotar o Internet Banking. 
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3 Metodologia 

 O método de pesquisa escolhido caracteriza-se por ser um estudo descritivo, com 

abordagem quantitativa cujo foco é analisar estatisticamente as relações entre as variáveis e 

entre os construtos propostos,  segundo Mattar (1999) e Malhotra (2001).  

 O universo pesquisado foi a população de Belo Horizonte com 55 anos ou mais que 

possui conta corrente em alguma instituição financeira e não tenha utilizado Internet Banking 

para realizar transações bancárias. As entrevistas foram pessoais e em pontos de fluxo com 

grande concentração de instituições financeiras. O questionário, com 51 perguntas, foi 

estruturado com indicadores que mensurem os conceitos propostos na pesquisa desenvolvidos 

a partir da revisão de literatura e passou ainda por um processo de pré-teste para avaliar o 

padrão das respostas. Todos os itens dos constructos foram mensurados por meio de escala 

Likert com 5 pontos (1 discordo totalmente; 5 concordo totalmente).  

 O questionário foi submetido a uma amostra de 300 pessoas escolhidas por 

conveniência, seguindo-se sugestão de Hair et all (2009) de usar de 4 a 5 respondentes por 

itens da escala.  

 O ajuste do modelo se deu através da modelagem de equações estruturais. Para tanto 

se utilizou o método Partial Least Squares (PLS), o qual não exige normalidade multivariada 

das variáveis e consegue trabalhar com um tamanho de amostra mais reduzido, além de se 

adequar melhor para estudos exploratórios que o método utilizado pelo LISREL (CHIN, 

1998). O software utilizado foi o SmartPLS 2.0 M3. 

 

4 Resultados  

 A amostra foi composta de 51% de entrevistados do sexo masculino e 49% do sexo 

feminino. 56,3% são aposentados ou pensionistas, 60,7% possuem entre 55 e 65 anos, 16% 

entre 66 e 70 anos, 13,3% entre 71 e 75 e 10% estão acima de 76 anos. Quanto ao grau de 

instrução, 72,3% possuem apenas o ensino fundamental e médio, 18,7% o ensino colegial e os 

restantes 9% possuem ensino superior ou pós graduação. Com relação à renda, 89% auferem 

até 4 salários mínimos (R$2.488) e 11% acima desse valor. 
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 Confirmando a questão central da pesquisa, 72% não utilizam computador e 77,3% 

não utilizam internet. 

 O modelo ajustado é apresentado na Figura 3. Após a avaliação das estatísticas t, 

verificou-se que os construtos observabilidade, demonstrabilidade de resultados, facilidade de 

utilização e imagem, não possuíam coeficientes significativos, assim como o indicador EV7 

do construto Estilo de Vida, e assim foram retirados do modelo. Após um novo ajuste, o 

construto Estilo de Vida não atinge o patamar mínimo (0,5) no que tange a validade 

convergente. Nesse sentido, ao investigar melhor o construto Estilo de Vida, verificou-se que 

este pode ser dividido em dois fatores, sendo que os três primeiros indicadores (EV1, EV2, 

EV3) estão relacionados ao fator 2 que pode ser interpretado como aspectos da rotina e o fator 

1, composto pelos indicadores EV4, EV5 e EV6,  como relação interpessoal. Procurou-se 

então ajustar o modelo, separando os dois construtos e observou-se que apenas o fator 1 

(aspectos da rotina) se mostrou significativo e assim este foi o único mantido. A significância 

foi avaliada através das estatísticas t, onde todos os valores são superiores a 1,96. 

 

Figura3: Modelo estimado 

 

 Em relação à avaliação da confiabilidade do construto, Chin (1998) indica que a 

mesma deve ser avaliada prioritariamente segundo a confiabilidade composta e que tal valor 
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deve ser superior a 0,7, valor alcançado por todos os constructos. Em relação à validade 

discriminante, foram avaliadas as cargas cruzadas dos itens com os construtos. Cada item 

possui carga mais alta com o construto a qual pertence do que em qualquer outro, atestando 

assim a validade discriminante. A validade convergente por outro lado está relacionada à 

magnitude das cargas em relação ao respectivo construto. Todos os itens possuem cargas altas 

nos seus respectivos construtos. Como puderam ser verificados, todos os critérios de 

validação utilizados foram atendidos.  

 Com isso, foram mantidos os construtos controle comportamental (coeficiente igual a 

0,226), estilo de vida (0,263), normas subjetivas (0,232), testagem (0,164) e vantagem relativa 

(0,120), todos possuem relação positiva com a intenção comportamental. Os referidos 

construtos explicam 52,9% da variabilidade da intenção de compra. 

 

5 Considerações Finais 

 Esta pesquisa teve como objetivo Investigar o comportamento do cliente da melhor 

idade em relação à adoção de Internet Banking. Uma preocupação que sempre esteve presente 

era o desenvolvimento de um modelo teórico que abordasse as peculiaridades dos clientes da 

melhor idade. 

 Embora as relações lineares entre os fatores explicativos não se apresentaram muito 

fortes, é possível afirmar que este objetivo foi plenamente atingido, isto porque foram 

identificadas estatísticas significativas para todos os constructos.  

 O modelo não sugere a inclusão de nenhum outro constructo testado, pelo contrário, o 

que se buscou foi a replicação do modelo original com pequenas adaptações direcionadas a 

avaliação do público da melhor idade.   

 A análise de correlação identificou um amplo conjunto de variáveis que se mostram 

significativas, ao indicar a intenção de usar o IBK. Dos 9 constructos avaliados, 5 se 

mostraram significativos sobre a intenção de usar o IBK. São eles por ordem de importância: 

estilo de vida, normas subjetivas, controle comportamental percebido, testagem e vantagem 

relativa. Os constructos, observabilidade, demonstrabilidade de resultados, facilidade de 

utilização e imagem não apresentaram coeficientes significativos. Destaca-se aqui o 
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constructo estilo de vida que em ordem de importância ficou em primeiro lugar de 

importância. 

 No âmbito de implicações acadêmicas, esta pesquisa contribui para a teoria de estudos 

do Comportamento do Consumidor por validar o modelo de Hernandez e Mazzon (2008), 

pela primeira vez, no contexto do segmento da melhor idade no brasileiro, bem como pela 

proposição de um modelo mais completo, ao qual se adequa, ao modelo dos autores, o 

constructo estilo de vida apresentados na literatura para o contexto deste segmento.  

 Dentre as contribuições gerenciais, pode-se destacar que, para o setor bancário 

brasileiro, a aplicabilidade do modelo à sua base de clientes que ainda não utilizam o IBK. 

Para se ter uma ideia, tome-se como exemplo o constructo controle comportamental 

percebido. As instituições financeiras poderiam disponibilizar suporte técnico para orientação 

via call center. 

 Outro exemplo de aplicabilidade pode ser identificado por meio do constructo norma 

subjetiva. Um banco poderia incentivar a adoção do IBK por intermédio dos parentes ou 

amigos que já utilizam o canal. 

 Com base nos constructos de menor significância também é possível extrair ações 

práticas para os bancos. As instituições poderiam evitar direcionar campanhas de marketing 

para o público da melhor idade cujo tema sejam os constructos com coeficientes 

insignificantes. 

 Apesar dos resultados obtidos no estudo, é importante destacar suas limitações. Uma 

delas fica por conta da amostra com grande concentração de pessoas com baixa escolaridade e 

renda, o que pode ter prejudicado os resultados obtidos. 

 Outra limitação refere-se ao fato da coleta de dados ter sido realizada por conveniência 

o que limita as conclusões desta pesquisa apenas para a amostra, ou seja, para o grupo de 

pessoas entrevistadas. Os resultados não podem ser extrapolados para a população. 

 Novas pesquisas poderiam testar o modelo proposto utilizando uma metodologia de 

amostragem probabilística com o objetivo de verificar a capacidade de generalização do 

modelo, e a replicação do modelo em outra cidade ou Estado. 
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