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“O tempo é muito lento para os que esperam 
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Muito longo para os que lamentam 

Muito curto para os que festejam 

Mas, para os que amam, o tempo é eterno”. 

Henry Van Dyke 
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RESUMO 
      

      

Este TCC teve o objetivo de analisar fatores de resistência e motivações 

de usuários e potenciais usuários quanto à utilização do mobile banking. 

Foi realizado o estudo que pretende analisar a predisposição, barreiras e 

motivações quanto ao uso do mobile banking por meio de aparelhos 

móveis, como celular e tablet, de usuários ou não, dos serviços oferecidos 

pelos bancos. No que se refere aos participantes, 93,2% dos respondentes 

afirmaram utilizar o m-banking do seu banco. Contudo, alguns pontos se 

apresentam contraditórios, como o fato de haver tantos registros quanto 

ao aumento de smartphones pela população, e ainda, ser constatada 

resistência quanto ao uso das suas funcionalidades, que poderiam trazer 

melhorias no dia a dia dos clientes, como ganho de tempo e praticidade 

em operações financeiras pelo aplicativo.  

 

Palavras-chave: Mobile banking, Resistência, Motivações.  
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ABSTRACT 

 

 

This TCC analyzed factors of resistance and motivations of users and 

potential users regarding the use of mobile banking. The study was carried 

out to analyze the predisposition, barriers and motivations regarding the 

use of mobile banking through mobile devices, such as mobile and tablet, 

users or not, of the services offered by banks. About the participants, 

93.2% of the respondents stated that they used their bank's m-banking. 

However, some points are contradictory, such as the fact that there are so 

many records regarding the increase of smartphones by the population, 

and also, resistance is observed regarding the use of its functionalities, 

which could bring improvements in the day to day of the clients, like gain 

of time and practicality in financial operations by the application. 

 

Keywords: Mobile banking, Resistance, Motivations. 
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1. INTRODUÇÃO 

      
Neste capítulo serão apresentados o contexto em que o estudo é 

desenvolvido, a justificativa e a relevância do trabalho bem como o 

objetivo geral e objetivos específicos. 

      
1.1. CONTEXTULIZAÇÃO 

      
Neste TCC, optou-se por apresentar a justificativa e a relevância 

da temática, nesta seção de Introdução, utilizando como base os 

Relatórios da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, a qual 

publica tais relatórios, periodicamente, com informações sobre o 

segmento bancário. 

Há mais de 20 anos, que a FEBRABAN realiza pesquisa junto às 

instituições bancárias mais importantes, a fim de acompanhar o seu 

desenvolvimento e investimentos nas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs). Essas pesquisas mostram que, de 2009 a 2013, os 

acessos a esses canais já eram considerados relevantes, uma vez que os 

bancos têm investido pesado nas novas tecnologias (FEBRABAN, 2018). 

Sendo assim, por diversos anos, internet e mobile banking (m-banking) 

têm sido percebidos como os canais do futuro (FEBRABAN, 2013). 

Os investimentos resultaram em um crescimento significativo, 

tanto no meio físico (Agências Bancárias, ATMs e Correspondentes) 

quanto no digital (Internet e mobile banking). Em 2016, o Mobile Banking 

se destacou, com um crescimento de 140% em transações com 

movimentação financeira (FEBRABAN, 2017). 

Em 2017 houve um aumento de 1,6 milhão de contas abertas por 

mobile banking no Brasil – três vezes mais do que no ano anterior, isso é 

reflexo da preocupação das instituições em melhorar os atendimentos aos 

pontos físicos, como as agências, ATMs (Automatic Teller Machine, 

ATM, sigla em inglês, que significa Caixas Eletrônicos), PVC (Pontos de 

Venda no Comércio), PAE (Posto de Atendimento Eletrônico), PAB 

(Posto de Atendimento Bancário); atendendo assim, às necessidades de 

toda a clientela (FEBRABAN, 2018)1. 

Em 2013 foi registrado aumento da aceitação do uso das novas 

                                                             
1  Para Gustavo Fosse, Diretor setorial de tecnologia e automação bancária da FEBRABAN, essa preocupação dos 

bancos, em oferecer os melhores serviços aos seus clientes e disponibilizá-los por meio de um dispositivo móvel, 

resultou em maior acesso da população aos serviços e produtos bancários (FEBRABAN, 2018). 
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tecnologias por parte da população, em 2017 o mobile banking se firmou 

como o canal preferido para transações bancárias. Dessa forma, parece 

que, os clientes demonstraram confiança nos aplicativos e reconheceram 

os investimentos dos bancos em segurança, chegando a 59 milhões de 

contas ativas no m-banking (FEBRABAN, 2018). 

Porém, os altos investimentos das instituições bancárias em novas 

tecnologias, de modo a oferecer segurança, conforto e maior acesso aos 

seus clientes não está restrito apenas aos meios digitais, mas incluem os 

meios físicos (FEBRABAN, 2017). 

Em relação ao avanço dos canais digitais, o Relatório da 

FEBRABAN (2018, p. 26) coloca que: 

 
Com um número maior de transações com 

movimentação financeira – aquelas mais sujeitas à 

percepção de riscos –, os canais digitais registraram 

aumento dessas transações, de 4,4 bilhões, em 

2016, para 5,3 bilhões, em 2017. Comparando-se 

com canais como POS (que opera exclusivamente 

transações financeiras) e o grupo formado por 

agências, ATMs, contact center e correspondentes, 

os canais digitais ainda ocupam a menor 

participação nas transações financeiras – 21% em 

2017, ante, respectivamente, 37% e 42% dos 

demais canais. O ritmo de aumento, no entanto, 

sinaliza o quanto os consumidores voltam-se ao 

digital para operar recursos financeiros, 

percebendo os resultados dos altos investimentos 

que os bancos também fazem em segurança da 

informação. 

 

Essa afirmação, pode ser constatada a partir de análise junto aos 

dados da pesquisa FEBRABAN (2018, p. 26), que registra os canais mais 

usados nas transações com movimentações financeiras entre 2011 e 2017.  

Segundo o relatório da FEBRABAN (2019, p. 3), as transações 

bancárias com movimentação financeira cresceram 33% nos canais 

digitais, no mobile banking, esse crescimento foi de 80% 

      

1.2 JUSTIFICATIVA 
      

Apesar das transações realizadas por meio do m-banking estarem 

crescendo no Brasil – com dados comprovados pelos relatórios da 
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FEBRABAN (op. cit.) – Silva, Schroder e Kroenke (2018), apresentaram 

alguns motivos pelos quais os clientes teriam resistência ao uso do m-

banking, estes autores citaram alguns motivos da resistência dos clientes 

e também, alguns pesquisadores sobre o tema: (1) inércia do usuário com 

relação a mudanças de hábitos, ou seja, migrar da agência e outros meios 

físicos para o virtual (DANIEL, 1999); (2) meios tradicionais contam com 

a ajuda de funcionários o que pode aumentar a resistência ao m-banking 

(LAUKKANEN et al, 2007); (3) percepção de segurança, relacionada à 

barreira de risco, a qual influencia na escolha do cliente em usar o mobile 

banking (LIN, 2011), dentre outros. Sendo assim, embora as inovações 

tecnológicas possam trazer vantagens aos consumidores, muitos deles são 

resistentes a sua adoção, especialmente, quando a inovação representa a 

perda do contato pessoal ou de informações.  

Diante deste contexto, é inegável a importância em se estudar a 

temática da mobilidade com novas formas de prestação de serviços, 

facilidades proporcionadas pelos recursos das novas tecnologias da 

informação e comunicação. Afinal, há cerca de 15 anos, o acesso aos 

bancos só poderia ser feito em um período determinado, e as pessoas 

precisavam se deslocar de suas casas até uma agência bancária para sacar 

dinheiro de suas contas ou fazer depósitos em conta poupança 

(FEBRABAN, 2017).  

Enfim, são crescentes os investimentos em tecnologia, não 

somente para reduzir custos para os bancos, mas também, para oferecer 

serviços e produtos com maior comodidade, agilidade e segurança aos 

clientes (FEBRABAN, 2018). 

      

1.3 MOTIVAÇÃO 

      
O mobile banking é mais um recurso tecnológico bancário a 

serviço de seus clientes, no intuito de facilitar o dia a dia, para aqueles 

que buscam maior agilidade, comodidade e segurança.  

Os maiores bancos brasileiros têm investido em tecnologias, 

buscando aumentar seus rendimentos e proporcionar tal comodidade e 

rapidez no autoatendimento de seus clientes. Afinal, o fato dos brasileiros 

possuírem um smartphone e estarem conectados a uma rede sem fio, 

motivou as instituições a fornecer aplicativos para a comunicação com 

essa população. 

Por isso, esperar horas em postos de atendimento para realizar 

transações financeiras, pagar contas, consultar saldos ou fazer 
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empréstimos, são desnecessárias, mas ainda persistem. Pois muitas 

pessoas optam por enfrentar filas nos bancos, postos de atendimentos ou 

caixas eletrônicos, ao invés de usar o mobile banking no conforto do seu 

lar ou onde quer que estejam, que é a proposta dos aplicativos de mobile 

banking. 

O autor deste TCC trabalha no segmento financeiro, o que 

despertou ainda mais, o interesse na condução da temática do mobile 

banking. Somado ao interesse em conhecer quais os motivos que levam 

os clientes a aderirem/resistirem às novas formas de relacionamento com 

os bancos 

      

1.4 PROBLEMA 

           

O smartphone é o dispositivo mais usado entre os brasileiros 

(FEBRABAN, 2017). Afinal, nos primeiros cinco minutos após o 

despertar, 57% dos brasileiros já estão conectados, contudo, os aplicativos 

de serviços bancários para smartphone se mantém no rol de serviços 

pouco utilizados. Por exemplo, 56% declararam que nunca realizaram 

transações financeiras pelo aparelho e somente 17% usam o smartphone 

para acessar a conta bancária todos os dias (BRASILEIROS..., 2015).  

Nas edições dos relatórios da FEBRABAN, comprovou-se que as 

novas tecnologias mudaram as formas de relacionamento dos clientes 

com os bancos e que a nova geração quer agilidade em suas operações. É 

notório o quanto os bancos brasileiros e ainda, os que atuam no Brasil, 

investem para explorar, desenvolver, aplicar e aprimorar tecnologias 

voltadas à maior comodidade, praticidade e segurança aos consumidores 

(FEBRABAN, 2017).  

Nesse contexto, este trabalho busca conhecer, com base em 

pesquisa exploratória, descritiva e de campo, as razões que 

motivam/dificultam usuários e potenciais usuários em utilizar o m-

banking nas transações. 

      

1.5 OBJETIVOS 

      

Esta seção apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos 

deste trabalho. 
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1.1.1 Objetivo geral 

      

Analisar os fatores de motivação e resistência de usuários e 

potenciais usuários quanto à utilização do mobile banking. 

      

1.1.2 Objetivos específicos 
      

 Realizar levantamento da literatura sobre os principais temas 

envolvidos com a temática da pesquisa; 

 Apresentar o histórico e evolução do sistema financeiro brasileiro 

e do uso da internet e mobile-banking; 

 Realizar levantamento, via pesquisa survey, junto a usuários e 

potenciais usuários para verificação de motivações e barreiras ao 

uso do m-banking; 

 Analisar os dados do questionário para apresentação de possíveis 

recomendações, com base nos resultados da pesquisa junto aos 

usuários. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

      
As novas tecnologias estão mudando os hábitos, a maneira de 

pensar, de se comunicar e do relacionamento das pessoas. A internet, o 

acesso e a popularização das tecnologias estão contribuindo para a 

transformação da realidade, independentemente de gênero, classe social 

ou econômica. 

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA INTERNET 

               

Segundo relatório Digital in 2019, o uso da Internet no Brasil está 

acima da média mundial, registrando que 70% da população tem acesso, 

enquanto que, considerando a população global, o acesso é de apenas 57% 

(KEMP, 2019). Para o vice-presidente da CNI (Confederação Nacional 

da Indústria), Paulo Afonso Ferreira, a disseminação do uso da internet é 

perceptível no mundo do trabalho, no consumo e nos hábitos da 

população, por exemplo, ao pedir uma refeição, um transporte, realizar 

compras, uma transferência bancária e realizar uma reunião pelo celular 

(O AVANÇO, 2017). 

Conforme Bogo (2010), a internet nasceu praticamente “sem 

querer”. Foi desenvolvida nos tempos remotos da Guerra Fria, entre a 

União Soviética e Estados Unidos, com o nome de Arphanet, para manter 

a comunicação entre as bases militares dos Estados Unidos, mesmo que o 

Pentágono fosse atingido por um ataque nuclear. A ideia da Internet, 

surgida na década de 1970, era possibilitar uma comunicação no formato 

de rede, sem a necessidade do estabelecimento de um centro e que não 

houvesse um dono específico. Sendo assim, seria difícil saber quem 

detinha a informação, já que seriam muitas as fontes. 

Segundo os dados divulgados pela União Internacional de 

Telecomunicações – UIT, quase 50 anos após o surgimento da internet, o 

número de usuários da rede é maior do que aqueles que não têm acesso. 

Essa agência especializada da ONU informa que 3,9 bilhões de pessoas 

estão conectadas, o equivalente a 51,2% da população mundial (MAIS 

DA METADE, 2018). 

Para LEINER et. al. (2009), a Internet levou apenas quatro anos 

para atingir 50 milhões de usuários no mundo, confirmando assim, a sua 

rápida difusão e importância.  
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2.1.1 A internet no Brasil 

 

No Brasil, a Internet tomou forma em meados da década de 1989 

e 1990. Antes disso, foi disponibilizada apenas para pesquisas nas 

Universidades na década de 1970, com o intuito de atender as 

necessidades da comunidade acadêmica; sendo que, no ano de 1991 

inaugurou-se o primeiro backbone2 no Brasil (DORNELLES, 2004). 

Foi então que, em meados de 1994 começou a ser comercializada 

pela Embratel, e em 1995 é que o Ministério das Comunicações e o 

Ministério da Ciência e Tecnologia começaram a incentivar a criação de 

provedores privados de acesso à Internet. Até então, o acesso era 

gerenciado por órgãos de pesquisa (como o CNPq) e governamentais 

(HISTÓRIA..., 2019). 

A partir de maio de 1995, o serviço começou a funcionar de forma 

definitiva e, para evitar o monopólio estatal da internet no Brasil, o 

Ministério das Comunicações tornou pública a sua posição a favor da 

exploração comercial da rede mundial no país (HISTÓRIA..., 2019). 

O uso da internet no Brasil se consolida em 1996, com o advento 

da Internet, as mudanças e evoluções tecnológicas passaram a ser cada 

dia mais dinâmicas. A partir disso, houve o crescimento do número de 

empresas e a qualidade do serviço e, consequentemente, a quantidade de 

usuários (ARRUDA, 2011). Em 2016, segundo o Panorama Setorial da 

internet, havia 94,2 milhões de internautas no país, o que corresponde a 

55% da população brasileira conectada à internet (PANORAMA 

SETORIAL DA INTERNET, 2016). 

      

2.2 AS TECNOLOGIAS UTILIZADAS PELOS BANCOS 

 

No ambiente corporativo, os avanços tecnológicos evidenciaram a 

necessidade das empresas se modernizarem, de modo a criar e gerar novos 

empregos e buscar novas estruturas, que atendam às necessidades de seus 

clientes. “Para consumidores cada vez mais exigentes e aderentes às 

inovações tecnológicas, os bancos têm correspondido às novas demandas, 

contribuindo de forma inquestionável por meio de investimentos 

importantes em tecnologia”, afirma Gustavo Fosse, Diretor Setorial de 

Tecnologia Bancária da FEBRABAN, Presidente do CIAB FEBRABAN 

                                                             
2 Backbone é toda a infraestrutura de conexão dos pontos de uma rede específica e foi 

lançado por meio de um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia com o objetivo 

de expandir a internet no meio acadêmico (CONHEÇA..., 2019). 
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(FEBRABAN, 2014, p. 4) 

Antigamente, os clientes somente podiam fazer transações 

bancárias visitando uma agência e em determinado horário, enfrentando 

filas, num processo demorado e burocrático (FEBRABAN, 2017). 

Atualmente, o cenário apresenta perspectivas diferentes. E isso se deve à 

tecnologia que trouxe benefícios para a sociedade, entre tantos, o acesso 

da população aos serviços financeiros, com comodidade e segurança, 

(FEBRABAN 2017).  

Existe uma multiplicidade de canais a disposição dos clientes e a 

comunicação pode ser feita por chat, no Internet Banking, por um 

atendente ou um gerente em uma agência, pelo telefone ou via caixa 

eletrônico (ATM), além do Internet Banking e o Contact Center, que já 

ofereciam uma experiência do serviço bancário em qualquer ponto do 

País e do mundo, atendendo à maneira de cada cliente. Todos os avanços 

na diversificação dos canais vivem agora uma nova fase de consolidação, 

com o acesso crescente aos smartphones (FEBRABAN, 2017).  

O número de smartphones está crescendo exponencialmente 

(BESSA, 2014). Esse crescimento do uso do celular no Brasil é registrado 

na pesquisa do IBGE que relata, que o uso do celular se consolida como 

o principal meio para acessar a internet no Brasil. É o que mostra o 

Suplemento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 2015, divulgado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018). 

A internet, que antes era acessada apenas de computadores, agora 

é facilmente acessada por meio de dispositivos móveis de comunicação 

como smartphones e tablets, os quais diferem do uso do computador, 

principalmente por serem portáteis e utilizarem redes sem fio para 

comunicação. O nível de penetração do smartphone na população 

brasileira (40%) já é maior que a média mundial (37%) (FEBRABAN, 

2017). De acordo com Lemos (2007): 

 
O que chamamos de telefone celular é um 

dispositivo (um artefato uma tecnologia de 

comunicação); híbrido, já que congrega funções de 

telefone, computador, máquina fotográfica, câmera 

de vídeo, processador de texto, GPS, entre outras; 

móvel, isto é, portátil e conectado em mobilidade 

funcionando por redes sem fio digitais, ou seja, de 

Conexão; e Multirredes, já que pode empregar 

diversas redes, como bluetooth [...], internet (Wi-Fi 
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ou Wimax) e redes de satélites para uso como 

dispositivo GPS.  

      

Investindo em soluções que facilitem o dia a dia dos clientes, o 

mobile banking é um novo canal de comunicação entre o banco e o cliente 

oferecendo-lhe maior comodidade. Em 2016, 95% dos brasileiros 

utilizavam os smartphones para acessar a internet – contra 64%, que o 

fizeram pelo computador, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2018). Cada vez mais, o número de 

usuários do mobile banking tende a aumentar, esse crescimento é 

justificado tanto pela aceleração do uso de smartphones no país, quanto 

pelo investimento realizado pelos bancos para a expansão dos serviços 

prestados por esse canal (LOPES; CARACCIOLO; HERRERO, 2018). 

 

2.3 ANTES DO MOBILE BANKING 

      

Percebe-se que, considerando a competitividade, os bancos 

brasileiros passaram por várias transformações na tentativa de diminuir 

gastos e aumentar a lucratividade dos serviços à disposição dos clientes.  

Como já foi mencionado anteriormente, a automação bancária é 

uma alternativa que reduz a quantidade de pessoas nas instalações físicas 

dos bancos e apresenta uma gama maior de serviços a longo prazo. Para 

Meirelles (2011): “Esse setor acredita e demonstra que investimentos em 

TI promovem uma crescente lucratividade e uma vantagem competitiva, 

com uma nova estrutura de serviços e custos [...] é o setor é o que mais 

gasta e investe em tecnologia. 

Na década de 60, qualquer serviço bancário só poderia ser feito em 

uma agência, por uma pessoa que ficava atrás do balcão (FONSECA, 

MEIRELLES, DINIZ, 2010) 

Para Viana (2018), as instituições brasileiras buscaram o 

aprimoramento, após as mudanças do cenário econômico e político dos 

anos 60 e 70. Segue no Quadro 1, a lista da evolução tecnológica bancária 

dos anos 60 até a década de 90 e principais avanços segundo Diniz (2004):  
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Quadro 1. Evolução Tecnológica e Principais Avanços 

Anos 60 Início da implantação dos primeiros computadores nos 

bancos para processo de automação bancária do setor de 

retaguarda; 

Anos 70 Política de restrição à importação de tecnologia fez com 

que os bancos investissem em tecnologia com seus 

próprios recursos; 

Anos 80 Automação das atividades de atendimento ao cliente; 

Anos 90 Acesso das informações bancárias por meio do meio 

virtual, internet.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Diniz (2004) 

      

Viana (2018) coloca que o processo de automação começou com a 

invenção do primeiro caixa eletrônico ou ATM em 1967, em Londres e 

que, no Brasil, eles chegaram nos anos 80, em Curitiba/PR. Pires e Costa 

Filho (2004) fizeram uma pesquisa que revelou a resistência, por parte  

dos clientes, à inovação da época, tendo como barreiras: a falta de 

segurança, o medo do desconhecido, a perda do contato pessoal, sendo 

percebido pelos clientes menos conservadores a vantagem de tempo, 

lugar e acesso com a chegada das ATMs. 

Depois das ATMs, mais três meios de autoatendimento aos clientes 

foram disponibilizados pelos bancos, as centrais de atendimento, home 

banking e mobile banking. 

Segundo Viana (2018), para o cliente consultar saldo, extratos e 

realizar outros serviços de transação, bastava ligar para uma central 

telefônica. Já, o internet banking surgiu em meados da década de 90 para 

auxiliar no atendimento junto às agências, aos caixas eletrônicos e ao 

atendimento via telefone. Nessa época, poucas pessoas tinham acesso à 

internet e o serviço era lento. Entretanto, o cliente podia, por meio desse 

autoatendimento, acessar conta corrente, poupança, simular empréstimos 

dentre outros serviços oferecidos pelos bancos, usando um computador. 

Tachizawa, Pozo, Furlaneti (2017) afirmam que a internet 

revolucionou as instituições bancárias, possibilitando a adoção de novas 

tecnologias para a realização de serviços por meio do dispositivo móvel, 
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que é o smartphone. Surgindo então, outro meio de acesso aos serviços 

bancários, o mobile banking. 

      

2.3 MOBILE BANKING 

 

O mobile banking é caracterizado pelo uso de dispositivos móveis 

– smartphones e tablets – para acesso e efetivação de transações bancárias 

via web (PALLAS; RECONOMIDES, 2008). Pousttchi e Schurig (2004) 

definem o mobile banking como uma parte do e-banking (banco 

eletrônico), além de ser uma maneira de efetuar serviços financeiros, de 

forma eletrônica, juntamente com os aparelhos móveis.  

O mobile banking é conhecido, como uma ferramenta pela qual o 

usuário interage com seu banco, fazendo uso de um dispositivo móvel 

(SCORNAVACCA e BARNES, 2004). 

O número de smartphones está crescendo a níveis exponenciais 

(BESSA, 2014). Eles têm sido cada vez mais usados para entretenimento, 

comunicação, informação e para realizar serviços bancários tornando o 

mobile banking o canal preferido dos brasileiros, em relação ao internet 

banking. Contudo, os índices revelam que apesar dos benefícios, muitos 

clientes ainda não utilizam esse serviço, e é interesse dos bancos 

conquistá-los. Ainda existe um grande espaço para o mobile banking 

crescer (FEBRABAN 2018). Afinal, 95% dos brasileiros utilizavam os 

smartphones para acessar a internet – contra 64% que o fizeram pelo 

computador (IBGE, 2018). 

Segundo FEBRABAN (2018), os “números globais da pesquisa 

“How to flourish in a uncertain future: open banking – 2017”, realizada 

pela Deloitte, mostram que quase dois terços desses usuários do aplicativo 

bancário têm entre 18 a 34 anos e a participação é menor, conforme a 

faixa etária aumenta”. 

      

 2.4 RESISTÊNCIAS A ADOÇÃO DE INOVAÇÕES 

      

Apesar dos investimentos das maiores instituições bancárias há 

resistência às novas mudanças no relacionamento cliente e banco. Ainda 

há bastante espaço para crescimento e desenvolvimento da tecnologia no 

Brasil (KUPCZIK, 2009). Existe resistência antes da tomada de decisão, 

sendo necessário primeiro ultrapassá-la para depois ser possível adotá-la 

(RAM, 1987, KUISMA et al, 2007). As pessoas resistem à utilização de 

inovações, criando barreiras físicas e psicológicas à adoção (RAM e 
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SHETH, 1989). 

Para Castells (1999), um dos maiores analistas dos impactos 

revolucionários da Internet, essas modificações não ocorrem de forma 

igual e total em todos os lugares, ao mesmo tempo e instantânea a toda 

realidade, mas sim, são um processo temporal e para alguns, demorado. 

Virgil (2008) menciona que há aquisição de novo conhecimento, mas que 

esse é um acontecimento gradual, pois há a necessidade de tempo para 

que a tecnologia seja aceita, adotada e até mesmo rejeitada. 

Um estudo realizado por Hernandez e Caldas (2001) sobre 

resistência à mudança faz uma análise sobre algumas teorias que 

demonstram ser essa a principal barreira na adoção de inovação nas 

organizações. Para eles existem suposições que foram adotadas como 

verdades absolutas, como afirmar que a resistência à mudança é natural 

do ser humano; porém, contrapondo a esse pressuposto, os mesmos 

lembram que “Watson (1969) argumenta que uma das necessidades do 

ser humano é o desejo de viver novas experiências. A resistência não é 

uniforme e varia de indivíduo para indivíduo de acordo com a fase do 

processo de mudança e depende também da situação e do momento”. 

A exemplo do estudo de Rogers (1995), que divide a população em 

cinco perfis de grupos de acordo com o tempo que demoram para adotar 

uma inovação. O modelo classifica os indivíduos em cinco grupos com 

base no tempo relativo que levam para adotar uma inovação: (1) 

Inovadores (Innovators) - um pequeno  grupo de pessoas que tendem a 

adotar novas tecnologias e comportamentos em seus primeiros estágios 

de desenvolvimento mesmo que isso implique em riscos maiores; (2) 

Primeiros a adotar (Early Adopters) – constituem um grupo maior que os 

Inovadores e ainda possuem alguns traços de inovação, embora não 

tenham a mesma disposição para assumir os riscos associados às 

inovações em seus estágios preliminares de desenvolvimento; (3) Maioria 

inicial (Early Majority) – constitui um segmento amplo do público alvo 

da inovação e é um primeiro sinal de que uma determinada tecnologia ou 

produto entrou em fase de difusão, isto é ganhou massa crítica; (4) 

Maioria tardia (Late Majority) – Outro segmento amplo, mas que revela 

maior resistência às inovações e, portanto, tende a retardar a sua adoção 

até o ponto em que ela já demonstrou claramente suas vantagens; (5) 

Retardatários (Laggards) – último segmento a adotar uma inovação, 

quando ela já se encontra em uma fase madura de implantação e os riscos 

envolvidos na sua adoção são bem menores.  

Como pode-se observar na Figura 1, Rogers (1995) identificou 
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cinco fatores críticos que influiriam na difusão de inovações em qualquer 

segmento: 

1. Vantagem relativa – A probabilidade de adoção cresce na medida 

em que a inovação apresenta vantagens evidentes em relação ao 

produto, serviço ou comportamento atual; 

2. Compatibilidade com sistemas e valores – quanto mais a 

Complexidade - facilidade da transição – Quanto mais complexa 

as mudanças envolvidas na inovação diminuem a probabilidade de 

adoção; 

3. Possibilidade de testar – A possibilidade de experimentar uma 

inovação antes de se tomar uma decisão definitiva aumenta a 

probabilidade de sua adoção (ex.: test-drive, amostra grátis etc.); 

4. Visibilidade da mudança e seus benefícios – Quanto mais auto 

evidente as vantagens da inovação maior a probabilidade de sua 

adoção. 

5.  Inovação for compatível com a situação preexistente maior a 

probabilidade de sua adoção; 

      

Figura 1. Processo de difusão de inovações 

 
 

Fonte: Rogers (1995). 

      

Diante disso, esses cinco perfis de grupos de acordo com o tempo 

que demoram para adotar uma inovação também podem ser considerados 
sob a ótica da difusão do uso do mobile banking  ̧a qual ainda está muito 

abaixo do esperado por parte das instituições financeiras, pela resistência 

que muitos clientes têm na utilização do serviço, seja por receio quanto à 
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segurança, da preferência pelo contato pessoal ou dificuldade de 

adaptação. No entanto, a ferramenta do mobile banking continua 

apresentando expectativas promissoras, com baixo ritmo de difusão; 

porém, progressivo (AKTURAN; TEZCAN, 2012; SHAIKH; 

KARJALUOTO, 2015). 

As Figuras 2 e 3 mostram que não houve uma redução significativa 

nos canais físicos. 

 

Figura 2.  Número de Equipamentos de ATMs no Brasil 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2018. 

      

Figura 3. Número de Equipamentos de ATMs no Brasil 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2018. 

 

Segundo Bergamini (2003), a psicologia motivacional coloca que, 



      

27 
 

nem sempre dois indivíduos, que agem da mesma maneira, o fazem pelas 

mesmas razões. Schermerhorn, Hunt e Osborn (1998) definem a 

motivação como as forças de dentro de uma pessoa responsáveis pelo 

nível, direção e persistência do esforço despendido no trabalho. E ainda, 

que a motivação pode ser definida como um estímulo capaz de incentivar 

a pessoa a se empenhar um pouco mais em uma determinada tarefa.  

Sendo assim, talvez o uso do mobile banking seja uma questão de 

comportamento e que o crescimento de 70% nas transações com 

movimentação financeira realizadas via mobile banking em 2018, 

explique por que os bancos continuam investindo em tecnologia 

(FEBRABAN, 2017).  
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever como foi realizado o 

estudo que pretende analisar a predisposição, barreiras e motivações 

quanto ao uso do mobile banking via dispositivos móveis, como celular e 

tablet, de usuários e potenciais usuários, dos serviços oferecidos pelos 

bancos. 

      

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo com Gil (2010), uma pesquisa é desenvolvida mediante 

a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos 

científicos. Sendo assim, deve considerar diversas fases até chegar ao seu 

processo final, por isso, esta seção pretende descrever como a presente 

pesquisa é classificada. 

No que concerne à classificação da pesquisa com base em seus 

objetivos, para Gil (2010, p. 41): “há três grupos: exploratórias, 

descritivas e explicativas”. 

Segundo seus objetivos, esta pesquisa é caracterizada como 

exploratória: “tem como propósito proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” 

(GIL, 2010, p. 27), o que exige o levantamento bibliográfico; entrevistas 

(via aplicação de questionário) com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado e ainda, análise de exemplos que 

estimulem a compreensão.  

Para o desenvolvimento deste trabalho, primeiramente, foi feito o 

levantamento de literatura que, em sua maioria, busca materiais didáticos, 

como livros, artigos científicos, sites acadêmicos, relatórios 

especializados no segmento bancário; para assim, esta fundamentação 

teórica permitir criar a sustentação para o desenvolvimento do 

questionário aplicado junto aos usuários e potenciais usuários de m-

banking. Assim, a pesquisa bibliográfica se baseia em material já 

publicado (GIL, 2008). 

Dessa forma, para a elaboração deste TCC, utilizou-se de fontes de 

dados primários e secundários. Os dados secundários são aqueles que já 

foram elaborados por outrem e estão disponíveis para consulta de 

definições, tipologias, características do tema em estudo, ou seja, 

constitui a fundamentação teórica do trabalho. Os dados primários são 

aqueles que se obtém a partir da pesquisa ou estudo de campo, estão sendo 
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coletados pelo pesquisador em tela, ou seja, são de “primeira mão”; neste 

TCC, foram obtidos via aplicação de questionário. 

É também caracterizado como um estudo de campo, pois procurou, 

via a aplicação de um questionário (Apêndice A) estruturado e fechado, 

com categorias de resposta dicotômica (sim e não) e em escala Likert, 

disponibilizado pela ferramenta google forms, na plataforma online, a 

qual possibilita conveniência ao usuário, sendo possível responder de 

acordo com sua disponibilidade (PAULA, 2012). Dessa forma, foi 

possível coletar dados de usuários oriundos de diferentes estados como: 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. 

Contudo, trata-se de uma amostragem não-probabilística, por 

conveniência, em que a seleção dos elementos da população para compor 

a amostra não buscou ser representativa; ou seja, a partir dos resultados 

obtidos nesta pesquisa não se pode fazer inferências para o universo 

(população), que seriam os usuários e potenciais usuários do m-banking 

no Brasil. Em parte, a amostragem não probabilística, depende do 

julgamento do pesquisador, neste caso, decidida basicamente pela 

disponibilidade em responder o questionário (MATTAR, 1996). Afinal, 

foi feita uma survey, ou seja, enviado um convite por e-mail a alguns 

contatos da rede de relacionamento do pesquisador e sua professora 

orientadora, sendo alguns convidados a participarem da pesquisa, 

lembrados via whatsapp. 

A elaboração das questões foi feita com base principal no trabalho 

de Souza (2016) e ainda, contou com a etapa de grupo foco junto a 12 

participantes (2 professores e 10 alunos), pesquisadores do Laboratório 

de Gestão da Inovação e Sustentabilidade – LABeGIS, coordenado pela 

professora orientadora deste TCC, tal construção foi feita no período de 

08 a 26 de outubro de 2018. 

O questionário é composto por 18 perguntas, distribuídas em 

seções, sendo que na primeira seção foi feita uma breve apresentação, 

explicando os motivos pelos quais estava sendo feita a pesquisa, e na 

última, um agradecimento pela disponibilidade dos respondentes em 

participarem da pesquisa.  

As demais seções do questionário são organizadas da seguinte 

maneira: 

Na 2ª seção, contém questões demográficas - sobre gênero, Estado 

onde mora o respondente, renda, idade e se tem ou não, conta em algum 

banco.  

Na 3ª seção, a pergunta é para saber se o respondente utiliza algum 
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aplicativo usando o celular ou tablet. 

A 4ª seção busca saber quais são os motivos que impedem o uso 

dos aplicativos por meio dos aparelhos móveis. 

A 5ª seção busca informações sobre a frequência com que o 

aplicativo é utilizado, a finalidade de uso, as dificuldades encontradas, 

satisfação do usuário, e em que agência possui a conta. 

O questionário foi respondido por 118 pessoas, de diferentes faixas 

etárias, de ambos os sexos, no período de 02 a 07 de novembro de 2018. 

Quanto à abordagem, essa pesquisa é quantitativa, pois analisa os 

fatos descritivamente e utiliza os gráficos para representar os seus 

resultados. 

Os resultados são tratados com a apresentação de estatística 

descritiva, com percentuais e gráficos para ilustração das informações 

obtidas e análise concomitante, gerando conhecimento ao pesquisador 

para assim, apurar constatações sobre a temática e propor recomendações 

para trabalhos futuros. 
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4.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

A pesquisa foi realizada por meio do Google formulários, contou 

com a participação de 118 pessoas que responderam ao questionário sobre 

o uso do mobile banking em smartphones e tablets, principais motivos 

que podem influenciar de forma positiva ou negativa o uso do mobile 
banking. 

      

4.1 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

  

Na seção seguinte será apresentada a análise referente aos 

principais aspectos verificados a partir da pesquisa. Por meio desta 

análise, será possível construir uma visão geral sobre a opinião dos 

participantes. 

      

4.1.1 Perfil dos participantes e apresentação dos dados obtidos 
  

A primeira pergunta buscou verificar o índice de respondentes 

entre homens e mulheres, sendo que dentre as opções, verificou-se que 

77,1% dos entrevistados são do sexo masculino e 22,9% são do sexo 

feminino.  

A maioria dos participantes, 72,9% reside em Santa Catarina, 

11,9% no Rio Grande do Sul, 8,5% em São Paulo e 3,4% no Paraná. E 

ainda, 3,3% dos respondentes assinalaram a opção “outro”. 

No que se refere à faixa etária dos participantes, tem-se a Figura 4: 

 

Figura 4. Faixa de idade 

      
 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Segundo a Figura 4, as faixas de idade que mais se destacaram, são 

entre 31 e 35 anos de idade (22%), 26 e 30 anos (19,5%) e 21 e 25 

(16,1%). O que difere um pouco do que foi registrado anteriormente sobre 

a faixa etária que mais utiliza os dispositivos móveis. 

Com relação à faixa de renda mensal (Figura 5), foi possível notar 

que o maior percentual de resposta foi entre R$ 2.862,01 até R$ 4.770,00 

(30,5%); a faixa entre R$ 4.770,01 até R$9.540,00 representou um total 

de 27,1%; com o terceiro maior índice de resposta, destaca-se a faixa entre 



      

32 
 

R$ 954,00 até R$ 2.862,00 (22,9%). 

      

Figura 5. Faixa de renda mensal 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

No que diz respeito à renda (Figura 5), os resultados se assemelham 

a Braido e Cord (2017) que relataram que, quando a renda é menor, o uso 

de aplicativos bancários também é menor.  

No que se refere aos participantes, que possuem conta bancária, 

somente oito (6,8%) afirmaram não utilizar o mobile banking (Figura 6). 

Por outro lado, 93,2% dos respondentes afirmaram utilizar a aplicação por 

meio de um dos meios elencados (celular ou tablet), o que comprova a 

pesquisa FEBRABAN citada neste TCC, ao afirmar o crescente número 

de usuários aos serviços bancários, utilizando os aplicativos móveis. 

 

Figura 6. Acesso ao aplicativo do banco via celular ou tablet 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação aos motivos pelos quais os usuários não acessam o 

aplicativo do banco via dispositivos móveis celular/tablet, conforme a 

Figura 7, tem-se: 

      

Figura 7. Motivo pelos quais não acessa o aplicativo do banco via 

dispositivos móveis celular/tablet 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

      

Três participantes (37,5%) responderam que consideravam 

arriscado acessar a sua conta bancária pelo celular ou tablet. Outros três 

participantes (37,5%) responderam que têm receio de que quando 

estiverem utilizando o aplicativo do banco a conexão com a internet caia. 

Um participante respondeu que o aplicativo do banco não tem 

mecanismos que garantam a transmissão segura dos seus dados. Um 

participante respondeu outro motivo. 

A segurança está relacionada à percepção do usuário de que o 

fornecedor da internet atende aos requisitos de segurança, como 

autenticação, integridade e criptografia (KIM; FERRIM; RAO, 2008) e 

ainda, se ao fazer transações on-line o usuário percebe que medidas de 

segurança foram tomadas, como a criptografia (FRIEDMAN; KHAN; 

HOWE, 2000). Isso ajuda o usuário a constatar que o vendedor (neste 
caso, o banco) está fazendo esforços para ganhar sua confiança, o que 

tende a diminuir sua percepção de risco.  

Ainda, em relação à Figura 7, destaca-se que, dentre todas as 
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http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-23862018000200175&script=sci_arttext&tlng=pt#B36
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-23862018000200175&script=sci_arttext&tlng=pt#B23
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-23862018000200175&script=sci_arttext&tlng=pt#B23
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perguntas do questionário, três não obtiveram resposta, são elas: Não 

conheço nem nunca ouvi falar que meu banco tivesse um aplicativo que 

permita que eu gerencie minha conta pelo celular/tablet. Não tenho 

celular/tablet. Não sei como fazer para ter acesso a esse aplicativo. 

A respeito dessas questões sem respostas pelo público pesquisado, 

pode-se perceber que a divulgação de aplicativos e a facilidade de uso ou 

um aparelho móvel não são entraves para que não se acesse o mobile 

banking. Sendo assim, uma possibilidade seria melhorar a divulgação dos 

mecanismos de segurança existentes, a fim de reduzir a sensação de 

insegurança dos potenciais usuários dos serviços, além de melhorar a 

comunicação e apresentar as facilidades que o mobile banking. Ou seja, 

essa divulgação poderia proporcionar aos clientes poderiam fazer parte 

do marketing das instituições bancárias, incentivando assim, o uso deste 

com mais consciência por parte dos clientes. 

A Figura 8, apresenta as operações realizadas no aplicativo do 

banco com as seguintes opções: saldo, extrato, transferências, controlar 

movimentações, pagamentos, aplicações, controlar o cartão de crédito e 

outros, podendo escolher mais de uma opção. Respostas obtidas somente 

dos participantes que possuem conta e usam o aplicativo no celular/tablet, 
109 respondentes, o que corresponde a 93,2%. 

 

Figura 8. Operações executadas no aplicativo do banco 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Destes, 102 (93,6%) dos usuários consultam saldo; 56 (51,4%) 

emitem extratos por meio do aplicativo; 93 (85,3%) fazem transferências; 

87 (79,8%) controlam suas movimentações financeiras; 93 (85,3%) fazem 
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pagamentos; 36 (33%) gerenciam seus investimentos (aplicação); 79 

(72,5%) controlam o cartão de crédito (fatura, por exemplo). 

Esses resultados são semelhantes aos que foram registrados pela 

(FEBRABAN, 2017), que relata que a facilidade de se ter um dispositivo 

em mãos aumenta as transações não financeiras; como por exemplo, 

consultas a saldos. 

Na Figura 9, tem-se o tipo de dispositivo móvel utilizado para 

acessar o aplicativo do banco, podendo escolher mais de uma opção, 32 

participantes (29,4%) responderam acessar o smartphone/celular com 

sistema operacional IOS (Iphone); 77 (70,6%) acessam o aplicativo por 

meio do Smartphone/celular com sistema operacional Android (por 

exemplo, celular da marca Samsung) e oito (7,3%) acessam, a partir do 

tablet. 

 

Figura 9. Tipos de dispositivo utilizados para acessar o aplicativo do 

banco 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

      

Em poucos anos o sistema Android passou a ser adotado por uma 

série de fabricantes. Somando bom desempenho a baixos custos, os 

aparelhos Android já correspondem hoje a 82,2% do mercado mundial, 

enquanto os que operam em IOS somam 14,6% (GARTNER, 2016). No 

Brasil essa diferença é ainda maior. Os aparelhos Android atingiram cerca 

de 95,5% do mercado em 2016, contra apenas 4,5% do IOS (SIGCHI, 

2016). 
Conforme a Figura 10, dos bancos acessados pelos 109 

participantes, que possuem conta e acessam o aplicativo pelo dispositivo 

móvel smartphone/celular e tablet, trinta e três respondentes (30,3%) 
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utilizam o aplicativo do Banco do Brasil, vinte e sete respondentes 

(21,1%) o aplicativo da Caixa Econômica Federal, treze respondentes 

(11,9%) acessam o Banco Itaú, doze respondentes (11%) o banco 

Santander, oito respondentes (7,3%) acessam o SICOOB, sete 

respondentes (6,4%) acessam o Banrisul, cinco participantes (4,6%) 

acessam o Bradesco, três respondentes (2,8%) acessam o Unicred e cinco 

respondentes (4,6%) acessam outros bancos não citados. 

      

Figura 10. Bancos acessados por meio do aplicativo nos dispositivos 

móveis 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

      

Na Figura 11, apresenta-se a frequência utilizada para acessar o 

aplicativo do banco dos dispositivos móveis 40,4% (44 respondentes) 

afirmaram acessar quase todos os dias; 19,3% (21 respondentes) acessam 

duas vezes por semana; 19,3% (respondentes) acessam diariamente; 

12,8% (14 respondentes) uma vez por semana; 6,4% (sete respondes) a 

cada 15 dias e 1,8% (dois respondentes), uma vez por mês. 
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Figura 11. Frequência utilizada para acessar o aplicativo do banco dos 

dispositivos móveis smartphone/tablet 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

      

Analisando os resultados, é perceptível o uso crescente do mobile 
banking pelos respondentes, embora pareça ainda não ter alcançado os 

números que as instituições esperam. Algumas reflexões com base neste 

estudo são:  

(1) Constatou-se que o grupo masculino apresentou maior acesso 

às contas bancárias pelo m-banking. Coincidindo com o achado de 

Pavarini, Marchetti e Silva (2010), que realizaram alguns testes de 

hipótese com o objetivo identificar o impacto exercido pelas 

características pessoais dos consumidores (demográficas e psicológicas) 

e dos atributos percebidos no mobile banking na adoção deste serviço; em 

um destes testes: “Os usuários do gênero masculino apresentam 

comportamento de adoção mais intenso em relação ao mobile banking do 

que os usuários do gênero feminino” – sendo assim, nos testes de hipótese 

para as variáveis demográficas, apenas a variável gênero apresentou 

significância estatística, indicando comportamento de adoção mais 

intenso para os homens, este resultado pode estar relacionado à categoria 

da inovação, um serviço de maior interesse dos homens (p. 15). 

(2) Uma parcela dos clientes ainda busca o modo tradicional de 

fazer visitas aos postos físicos de atendimento, percepção relacionada à 

sensação de segurança e privacidade. Muitos clientes acreditam que os 

canais de pagamento pela internet não são seguros e podem ser 

interceptados (LA POLLA; MARTINELLI; SGANDURRA, 2013), o 

que reduziria o nível de confiança, aumentando a resistência em realizar 
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transações bancárias on-line. Sendo assim, os autores confirmaram a 

hipótese: A segurança percebida tem um efeito direto e positivo sobre a 

confiança no m-banking (RAMOS et al, 2018). 

(3) A extensão da renda interfere no uso do aplicativo;  

(4) Outras informações surpreenderam, como a faixa etária que 

mais utiliza o aplicativo. Contudo, o maior acesso nesta pesquisa, pela 

faixa etária acima de 30 anos pode estar relacionada com a estabilidade 

da carreira e, consequentemente, financeira pelo avançar da idade, o que 

leva os clientes a terem maior interesse/necessidade de acessar suas 

informações financeiras.  

Diante dos resultados desta pesquisa, ficou evidente a necessidade 

de os bancos continuarem investindo e informando seus clientes, pois 

poderá não haver 100% de adesão às novas formas de relacionamento dos 

clientes com o banco, já que nem todos o fazem ao mesmo tempo. A 

exemplo do estudo de Rogers (1995), que classifica cinco perfis conforme 

o tempo que demoram para adotar uma inovação, os quais também podem 

ser considerados quanto à difusão do uso do mobile banking  ̧ que está 

abaixo do esperado por parte das instituições financeiras, pela resistência 

que muitos clientes têm na utilização do serviço, seja por receio quanto à 

segurança, da preferência pelo contato pessoal ou dificuldade de 

adaptação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      

No momento em que a concorrência das empresas está relacionada 

àquela que apresentar maior comodidade, facilidade de acesso ao seus 

serviços e produtos e respostas que satisfaçam as necessidades de seus 

consumidores, faz-se cada vez mais urgente que as mesmas se interessem 

em conhecer os seus usuários, saber quais são os seus desejos e buscar 

atender à demanda. Sendo assim, o foco não se trata apenas de manter a 

clientela, mas ampliá-la. 

Com base na pesquisa realizada ficou evidente alguns pontos que 

se apresentam contraditórios como o fato de haver tantos registros quanto 

ao aumento de smartphones pela população, e ainda, ser constatada 

resistência quanto ao uso das suas funcionalidades, que poderiam trazer 

melhorias no dia a dia dos clientes, como ganho de tempo e praticidade 

em operações financeiras, via aplicativo. 

Por outro lado, a pesquisa deste TCC corrobora com os estudos 

feitos pela FEBRABAN (2019), que demonstram que as tecnologias estão 

na sociedade para serem estudadas, compreendidas e utilizadas por 

fazerem parte da cultura do povo. Assim, cedo ou tarde, acabam 

alcançando maior adesão e acabam por entrarem no cotidiano dos 

clientes, facilitando sua relação com as inúmeras organizações que 

consomem produtos e serviços, como é o caso do mobile banking. 

Como oportunidade de estudos futuros está ampliar o 

levantamento, via survey, com um maior número de usuários e potenciais 

usuários do m-banking para assim, obter resultados mais consistentes. E 

ainda, outras metodologias, métodos e técnicas para levantamento e 

tratamento de dados podem ser utilizadas. Conforme identificado na 

literatura, há muitos estudos que utilizam teste de hipóteses, o que parece 

retornar resultados robustos com reflexões interessantes e confiáveis. 

Em relação ao objetivo geral: Analisar os fatores de motivação e 

resistência de usuários e potenciais usuários quanto à utilização do mobile 

banking, considera-se que este objetivo foi alcançado com a realização da 

pesquisa survey e análise dos resultados, apresentados no capítulo 

anterior.  

Quanto aos objetivos específicos, considera-se que os mesmos 

foram atendidos, tendo sido feito o levantamento de literatura dos 

principais temas relacionados ao estudo, com foco nos relatórios da 

FEBRABAN; foi apresentado, de forma breve, o histórico e evolução do 

sistema financeiro brasileiro e o uso do mobile-banking; foi realizada a 
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pesquisa survey com 118 respondentes. Enfim, foram traçadas possíveis 

recomendações, com base nos resultados da pesquisa junto aos usuários.  

Enfim, o cenário é promissor, em que o mobile banking se 

consolida como um canal eficaz para a prestação de serviços bancários 

aos seus clientes, desde consulta de saldos bem como transações 

financeiras. Portanto, mesmo diante da resistência verificada por muitos 

clientes, as instituições devem continuar investindo em soluções e 

facilitando o acesso para seus clientes. 
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