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RESUMO 
O objetivo desta pesquisa foi explorar os fatores motivacionais para o uso das novas 
tecnologias disponibilizadas pelo setor bancário aos usuários, em especifico, aos 
alunos de uma universidade localizada na cidade de Hortolândia. A metodologia 
utilizada, foi a bibliográfica e de campo, baseada em pesquisas de mercado. Quanto 
aos fins, exploratória descritiva; devido ser um tema ainda pouco pesquisado, sendo 
fenômeno advindo das novas tecnologias e aplicáveis a novas realidades bancárias. 
Como resultado deste trabalho, observou-se, através dos autores pesquisados, que a 
principal tecnologia utilizada, o Mobile Banking, atende diversas necessidades de 
seus usuários, entre elas, a acessibilidade, agilidade e rapidez. Observa-se que há 
potencial de crescimento, todavia, percebe-se a necessidade de estratégias de 
marketing em relação a comunicar os serviços que são disponíveis aos usuários ou 
possíveis usuários, além da necessidade primária de transmitir e garantir segurança 
ao utilizar o Mobile Banking para realizar e alavancar o canal para o uso em 
transações financeiras.  
Palavras Chave: Marketing; Motivação; Tecnologia; Mobile Banking. 

1 INTRODUÇÃO  

Em um cenário cada vez mais competitivo e com novas tecnologias sendo 

disponibilizadas em uma velocidade muita rápida, os bancos acompanham a evolução 

do mercado tecnológico, com investimentos de valores bilionários nos seus 

departamentos de Tecnologia da Informação (T.I.), no ano de 2016 foram investidos 

em torno de 18,6 bilhões de reais em tecnologia no setor bancário, tendo uma 

pequena retração comparado com o ano de 2015, quando houve investimentos em 

torno de 19,2 bilhões de reais. 

Observa-se no Brasil fatores positivos para os avanços tecnológicos no setor 

bancário, há constantes investimentos pelos bancos, expansão dos usuários que 

utilizam Mobile Banking. Por parte dos clientes tendem a ser mais participativos com 

sugestões para melhoria, em torno de 56% dos brasileiros estão conectados à internet 

e existe em torno de 90,4% de brasileiros bancarizados, tendo um nicho de 9,6% a 

ser explorado, dos 90,4% brasileiros bancarizados, 9,5 milhões dos brasileiros utilizam 

Mobile Banking, ficando uma fatia a ser explorada de clientes correntistas, seja pessoa 

física ou jurídica (Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2017, 2017). 

Todavia, o aumento exponencial observado no uso do Mobile Banking é 

utilizado em sua maioria para movimentações de consultas e não financeiras, sendo 

estas o principal objetivo da criação do Mobile Banking, os demais canais de 

atendimento ainda são ‘portos-seguros’ para os clientes no quesito movimentação 

financeira. 
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O risco que assombra o mercado financeiro é a grande preocupação quanto à 

segurança da informação, tanto dos bancos que investem fortemente para reduzir este 

risco – vulnerabilidade; quanto dos clientes que se sentem ameaçados por fraudes. 

Para tanto, acredita-se ser este item fator de análise relevante para que os clientes e 

clientes em potencial possam se sentir seguros e acreditar na utilização de todas as 

ferramentas disponíveis online pelas agencias financeiras (ACCORSI, 2014). 

Conforme Diniz (2000, p. 38) as agências bancárias não podem aventurar-se 

em oferecer qualquer tipo de transação (pagamentos, transferências, contratação de 

produtos ou serviços) sem estarem totalmente convencidos de estar oferecendo esta 

facilidade com maior grau de segurança possível aos seus clientes, uma vez que as 

informações é o ativo mais importante destas instituições. Desta forma o desafio deste 

estudo é propor a seguinte questão para norteá-lo: como as novas tendências de 

comunicação do setor bancário poderiam motivar os usuários a utiliza-las?  

 

2 OBJETIVOS 

Investigar os fatores motivacionais que usuários bancarizados ou não 

bancarizados, possuem diante das novas tecnologias disponíveis. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

Investigar e descrever o perfil de jovens universitários de uma IES do interior 

de São Paulo, Hortolândia; Verificar quais ferramentas tecnológicas disponibilizadas 

pela instituição financeira o bancarizado utiliza e quais não utiliza e seus respectivos 

motivos; Analisar e descrever, baseado na amostra de respondentes, quais os 

desafios encontrados para as instituições financeiras ao se conectarem/ comunicarem 

com o público jovem universitário. 

 

3 METODOLOGIA 

 O presente estudo tem característica descritiva. Para a classificação da 

pesquisa, tomou-se como base a taxionomia apresentada por Vergara (2005), que a 

qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi exploratória e descritiva. 

Vergara (2005) explica que a parte exploratória é responsável por investigar, explorar, 

descobrir elementos em áreas pouco estudadas, enquanto a descritiva tem a 
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responsabilidade de descrever os achados de um estudo, de um fenômeno ou 

experiência para a realização do estudo; para isso, os pesquisadores responsáveis 

pela pesquisa precisam interpretar, analisar e registrar sem alteração o que foi 

estudado.  

Quanto aos meios, bibliográfica e de estudo de campo. A pesquisa bibliográfica 

foi respaldada e embasada com base em pesquisas de mercado e material científico, 

como livros, revistas, jornais, dissertações e anais de eventos científicos. O 

instrumento utilizado para coleta de dados foi o formulário online constituído de 

questões fechadas. 

A coleta de dados foi realizada por meio de plataforma digital, ferramenta do 

Google, chamada Google Formulários. Participaram da pesquisa 220 respondentes.  

Foi utilizado como critério para participar da pesquisa, ser universitário. 

 

4 REVISÃO TEÓRICA  

De acordo com Mello (2006, p. 86), “a fundamentação teórica 

apresentada deve servir de base para a análise e interpretação dos dados 

coletados na fase de elaboração do relatório final. Dessa forma, os dados 

apresentados devem ser interpretados à luz das teorias existentes”.  

Em um cenário cada vez mais competitivo e com novas tecnologias 

sendo disponibilizadas em uma velocidade muita rápida, as organizações 

buscam manter-se vivas tendo a gestão tecnológica como um dos focos principais, 

sendo assim necessário grandes investimentos, mudança na estrutura de processos 

e relacionamentos, com base no fluxo de informações e conhecimentos, o que antes 

era (décadas de 60 e 70) voltado para visão custo (produção, qualidade), passou a 

ser voltado para dois novos fatores competitivos, que são flexibilidade  organizacional 

e diminuição dos tempos de respostas (MORAES; TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 

2004). 

 Os bancos acompanham a evolução do mercado tecnológico, com 

investimentos de valores bilionários nos seus departamentos de Tecnologia da 

Informação (T.I.), no ano de 2016 foram investidos em torno de 18,6 bilhões de reais 

em tecnologia no setor bancário, tendo uma pequena retração comparado com o ano 

de 2015, quando houve investimentos em torno de 19,2 bilhões de reais, mesmo 

assim sendo um valor considerável dentro das circunstâncias enfrentadas no Brasil, 
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que teve crise econômica (Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2017, 2017). 

Os investimentos podem ser pela crescente utilização do Mobile Banking para realizar 

transações bancárias, houve um crescimento de 100 vezes entre 2011 e 2015, 

chegando a 11,2 bilhões de transações realizadas em 2015, superando o ano de 2014 

em 138% com 4,7 bilhões de transações, e em 2016 os números se intensificaram 

ainda mais, tendo um salto de 100% nas transações via Mobile Banking, de 11,2 

bilhões em 2015, para 21,9 bilhões em 2016, passando a ser o canal favorito dos 

clientes conforme pesquisa publicada pela Federação Brasileira dos Bancos 

(Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2017,2017). 

 Todavia, o aumento exponencial observado no uso do Mobile Banking é 

utilizado em sua maioria para movimentações de consultas e não financeiras, sendo 

estas o principal objetivo da criação do Mobile Banking, os demais canais de 

atendimento ainda são “portos-seguros” para os clientes no quesito movimentação 

financeira.. (Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2017,2017).  

Observa-se uma grande preocupação quanto à segurança da informação, tanto os 

bancos que investem fortemente para reduzir este risco (vulnerabilidade), quanto os 

clientes que se sentem ameaçados pelas fraudes, esta preocupação, colocou o 

combate a fraudes como principal item a ser analisado, seguido pelo item business 

intelligence, bancarização, atendimento rápido e exclusivo pela Internet (ACCORSI, 

2014). 

A preocupação com segurança fez com que os sites de home banking - acesso a 

serviços bancários em casa, incialmente fossem mais voltados a divulgação dos 

produtos/serviços, divulgação da marca do banco. E somente após alguns anos 

resolveram liberar as opções de transações bancárias, liberação esta que consolida 

com números expressivos, inclusive colocando o canal Mobile Banking como o mais 

utilizado pelos clientes para realizar transações no ano de 2016 (LUCA, 2017).  

 Os brasileiros estão cada vez mais conectados, ano após ano cresce o número 

de usuários de internet no Brasil, seja pelo modelo tradicional (microcomputador) ou 

outros meios (celular, mobile, televisão, tablet) que já aparecem nas pesquisas com 

boa representatividade, segue os números: 5,6% no ano de 2013, 12,8% de 2014 e 

17,3% no de 2015; no ano de 2015 eram em torno de 57,8% dos domicílios 

conectados, em 2014 eram 54,9%, já em 2004 era apenas 12,2% de domicílios 

conectados à internet (IBGE, 2015). 
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Tempo nos dias atuais é um recurso valioso, e as tecnologias bancarias 

propõe ao cliente devolver o tempo que ficaria em espera em uma agência 

física. A proposta tem o objetivo de otimizar a qualidade de vida dos clientes, 

dando-lhes tempo para realizar outras atividades.  

Ao realizar investimentos expressivos em ferramentas e sistemas que 

agilizam o acesso aos serviços bancários de forma remota, os bancos 

apresentam diferenciais de relevância competitiva, porém o cliente ativo ou o 

futuro cliente em potencial precisa saber e perceber e verificar vantagens e 

confiar e ser motivado a utilizar serviços e novos canais bancários e assim 

economizar tempo (BOTTENTUIT JUNIOR, 2008).  

Conforme Santos, Veiga e Moura (2010), foram observados alguns 

aspectos que podem ser motivadores ao uso do Mobile Banking: 

 Comunicação e relacionamento de fácil acesso, pois pode atender a 

urgência e imediata necessidade do cliente, sendo disponibilizado em qualquer 

lugar, sendo preferível à internet banking por esse motivo; 

 Liberação de tempo, redução de gastos com deslocamento até uma agência, 

uma vez que cliente se auto atende, por exemplo evitando filas, e assim sendo um 

dos fatores mais expressivos ao uso do canal Mobile Banking; 

 Facilidade de uso, os usuários relatam facilidade no uso; os fatores que 

podem vir influenciar em especifico a utilização da tecnologia oferecida através do 

Mobile Banking, pode ser as melhorias na interface para facilitar seu uso; o 

aperfeiçoamento e disponibilidade do sistema e avançar na divulgação das 

vantagens do serviço. (FANTINI; SOUZA, 2015). 

No quesito segurança também se verifica uma necessidade de aprimoramento 

e divulgação das características referentes a privacidade e segurança, o item 

segurança é algo verificado por Accorsi (2014) como já citado anteriormente, assim 

observa-se a necessidade de intervenção da área de marketing, para que aja uma 

melhor comunicação dos diferenciais: facilidades e conveniência oferecidas pelas 

tecnologias bancarias, investimentos em segurança; para que os clientes se sintam 

mais seguros e passem utilizar as ferramentas sem receios.  

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Este tópico tem por objetivo apresentar os resultados e suas respectivas 

análises.  

Notou-se que 86,36% dos respondentes possuem conta corrente em alguma 

agência bancária; sendo esta uma porcentagem significativa para a validação do 

proposto. Já para o grupo que afirmou não ter conta corrente em alguma agência 

bancária, sendo estes representados por 13,64%, foram exclusos da continuidade do 

questionário, recebendo agradecimentos dos pesquisadores, pois não se encaixavam 

no perfil proposto. 

A seguir são apresentados traços do perfil dos respondentes, como: idade, 

sexo e estado civil após exclusão dos respondentes que declararam não possuir conta 

corrente. Observou–se que todos os respondentes haviam nascido entre os anos de 

1948 e 2002. Além disso, percebeu-se uma ampla faixa etária, entre 16 e 70 anos de 

idade. Todavia, é notório a concentração de mais de 60% no público entre 16 e 25 

anos; seguido do público da faixa dos 26 a 40 anos que representam 25,45% e os 

demais com idade entre 41 e 70 anos totalizam 6,36%. Assim encontram-se 

representadas as gerações baby boomers (nascidos entre os anos de 1946-1964), 

geração X (nascidos entre os anos de 1965-1980), geração Y (nascidos entre os anos 

de 1980-2000) e geração Z (nascidos após o ano de 2000), classificação etária das 

gerações, conforme Oliveira (2012 apud FANTINI; SOUZA 2015), porém, a maior 

representatividade dos respondentes fazem parte das gerações Y e Z,  grupo este que 

se prepara cada vez mais para mercado de trabalho, tendo estes jovens o 

protecionismo de seus pais da geração X, que desejam dar aos seus filhos o que não 

conquistaram, mesmo tendo que se tornar um workaholic (CALEGARI; NUNES, 2010) 

Constata-se que para ingressar em um curso de ensino superior ou qualquer outro, 

não há limite de idade, desde que as faculdades mentais e físicas estejam 

preservadas, muitos dos ingressantes de curso superior tiveram e estão tendo acesso   

através de políticos públicas, observadas em programas como Fundo Financiamento 

Estudantil - (FIES), Programa Universidade para todos - (PROUNI) que ampliam o 

acesso a cursos superiores a população de baixa renda (SÍNTESE ..., 2015). 

Outra informação captada dos dados da pesquisa foi o estado civil dos respondentes. 

Caracterizou-se com maior público em estado civil de solteiro, composto por 76,72% 

universitários, seguido de casados 19,58% e outros 3,70%. 
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Ainda investigou-se o tempo de correntista na agência bancária pontuada. Pois a partir 

dos resultados é possível sugerir o tempo de relacionamento do usuário com o banco, 

inclusive a familiarização e aderência com os produtos e serviços que a agência 

proporciona.  Sugere-se que os respondentes que apontam serem correntistas de 1 

ano e 1 mês para mais possuem melhores condições de avaliar os processos, 

produtos e serviços oferecidos e disponibilizados, além de já terem construído um 

julgamento de valor em relação a segurança e confiança em sua agência. Portanto, 

estes estariam mais suscetíveis ao uso de novas tecnologias. 

Observou-se também uma disposição maior dos respondentes ao perfil tecnológico, 

que utilizam os serviços da indústria bancaria, através de aparelhos eletrônicos, como 

smartphones e computadores, tendo uma representatividade juntas de 69,84%, assim 

podendo ser explicado pela adoção das novas tecnologias, possivelmente por ter 

atendido atributos determinantes para sua taxa de difusão conforme estudado pela 

Teoria da Difusão de Inovações - (IDT), na qual Rogers (1983 apud HERNANDEZ; 

MAZZON 2008) explica que inovações devem possuir atributos como vantagem 

relativa - grau de inovação sendo superior as existentes; compatibilidade - grau de 

consistência entre inovação, valores, necessidades e experiências dos usuários; 

observabilidade - que se pode observar, imaginar ou descrever os benefícios e 

atributos da inovação; testagem - que se pode testar, antes de ter sua implementação 

efetiva; sendo atributos favoráveis, devendo-se evitar o atributo de complexibilidade - 

grau de dificuldade de ser entendida, de ser percebida ou utilizada pelos seus 

usuários; assim tendo maior chance de serem adotadas. 

Os dados obtidos da pesquisa vão ao encontro do que é exposto pela Pesquisa 

Febraban 2017 (Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2017, 2017), onde 

coloca o Mobile Banking como o preferido pelos usuários, 93 pessoas responderam 

que é Mobile Banking o canal mais utilizado para suas transações em geral (com e 

sem movimentação financeira), tendo uma representatividade de 49,21%. 

Os dados da pesquisa contrapõem a Pesquisa Febraban de 2017, que 

aponta no caso desta pesquisa, 76 pessoas, ou seja 40,86% dos pesquisados 

coloca o Mobile Banking como o mais utilizado para transações com 

movimentação financeira.  

Em relação a frequência da utilização do MB em transações financeiras, 50% 

responderam que utilizam o Mobile Banking com frequência semanal e 34,21% com 
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frequência mensal, contra apenas 15,79% com frequência de uso diária para com 

movimentação financeira, assim podendo explicar por que somente 5% das 

transações do Mobile Banking são com movimentação financeira (Pesquisa 

FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2017,2017), sabendo que apenas dos 47 

pesquisados declararam não acessar ou raramente acessar Mobile Banking. 

Somados respondentes com médio, alto e altíssimo frequência de acesso sua conta 

corrente via mobile, chega-se ao percentual de 65,4%, assim conclui-se que o uso do 

mobile tem uma frequência de utilização expressiva, pois no mínimo temos 65,45% 

acessando suas contas correntes algumas vezes na semana. 

Na questão motivação de seus acessos, observa-se que os resultados corroboram 

com os resultados apresentados pela pesquisa Febraban 2017. Pois, mesmo que haja 

uma representação positiva de usuários do Mobile Banking que o utilizam para 

movimentação financeira, representando 49,74% dos respondentes, observa-se uma 

outra porcentagem tão interessante quanto, que precisa ser conquistada, 

representada por 50,26% para movimentação financeira. Porém precisa-se tanto de 

estratégias que deem segurança ao cliente, como afirma Accorsi (2004); quanto de 

estratégias de atração para o público que não utiliza o Mobile Banking.  

Accorsi (2004) afirma quanto a questão de segurança da informação, também aqui 

demonstrado pela pesquisa realizada junto aos universitários, com 30 respostas 

(32,61%), colocando o item Vulnerabilidade (não se sente seguro, tem medo de 

fraudes, roubo, hackers, etc.) como principal fator para não realizar transações com 

movimentação financeira, seguido do item Utilidade (você acha que não precisa dos 

produtos/serviços oferecidos atualmente) com 20 respostas (21,74%) e Informação 

(Desconhece os produtos/ serviços oferecidos) com 19 respostas (20,65%). 

Confirmando Bottentuit Junior (2008), segundo o qual os clientes precisam saber, 

perceber e verificar as vantagens oferecidas pelas instituições financeiras. Santos, 

Veiga e Moura (2010), evidenciam possíveis motivos que podem estar ligados a 

indução ao uso canal Mobile Banking, sendo a liberação do tempo e facilidade de uso, 

dois possíveis fatores motivacionais, aqui também observados na pesquisa. O 

marketing pode ser uma importante ferramenta para divulgar que há investimentos 

constantes em segurança, melhorar percepção, para que o público alvo do Mobile 

Banking possa utilizar suas funcionalidades amplamente, assim conseguindo 

enxergar todos benefícios oferecidos, gerando retornos financeiros. 
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Fica explicito pelos autores Accorsi (2014) e Santos, Veiga e Moura (2010) a 

preocupação dos clientes quanto à segurança no uso do Mobile Banking para 

transações financeiras, sendo que, no entanto, são as principais vantagens para os 

clientes bancarizados. Porém é mostrado pela pesquisa (Pesquisa FEBRABAN de 

Tecnologia Bancária 2017,2017). Que as instituições financeiras vêm investindo 

fortemente no desenvolvimento de tecnologias cada vez mais seguras. Todavia não 

há como assegurar o cliente quando este participa de forma voluntária (Ex.: 

compartilhamento de senha com terceiros) ou involuntária (Ex.: vítima de golpe de 

engenharia social) em ações que causam danos sem que a agencia bancária possa 

assumir qualquer responsabilidade pelo dano causado. Cabe ao cliente conhecer 

noções básicas de segurança, pois nos sites das instituições financeiras normalmente 

é disponibilizado diversos materiais que buscam ensinar como utilizar seus canais de 

atendimento de forma segurança. 

Santos, Veiga e Moura (2010) relataram que o uso do canal Mobile Banking, poderia 

ter aumento no número de adeptos a sua utilização com a criação de parcerias entre 

bancos e empresas de telefonia móvel, fato que vem se tornando realidade, pois 

recentemente alguns bancos concedem acesso ao seu aplicativo móvel sem o 

consumo dos dados móveis da franquia contratada do cliente, informação esta ainda 

pouco disseminada entre os clientes. 

A Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2017 (2017), evidencia a utilização 

do canal Mobile Banking, como principal em número de transações, porém deve-se 

ressaltar que este é representado por transações no geral - com e sem movimentação 

financeira; quando esta informação é detalhada em transações com movimentação 

financeira, observa-se que nos dois últimos anos, uma pequena representatividade do 

canal Mobile Banking, com apenas 5% de suas transações com movimentação 

financeira, tendo os demais canais melhores performances no critério transações com 

movimentação financeira. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi explorar os fatores motivacionais para o 

uso das novas tecnologias disponibilizadas pelo setor bancário aos usuários. 
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Uma vez percebido os fatores motivacionais, mediante os estudos realizados, 

entende-se que o objetivo proposto foi alcançado.  

A partir desses dados, abre-se oportunidades para a continuidade do estudo 

em pesquisas futuras. Após alguns pontos de análise, foi proposto alguns 

pressupostos que são significativamente relevantes realizar investigação sobre eles, 

a fim de contribuir ainda mais para os estudos científicos na área e principalmente 

para a realidade mercadológica das organizações bancárias.  
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