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RESUMO 

 

A inovação é um dos pilares das organizações e das economias. Ela é responsável por acelerar 

as mudanças, reduzir custos de transação e melhorar a qualidade de produtos e serviços. Nesse 

cenário, surgem tecnologias com potencial de transformar setores e atender a públicos 

anteriormente exclusos, como o crowdfunding. O mercado financeiro tradicional, que abrange 

empréstimos e financiamentos, algumas vezes não é capaz de prover financiamento às ideias 

inovadoras. Nesta pesquisa, o objetivo é descrever os fatores da adoção dessa tecnologia, na 

esfera dos empreendedores, ou seja, dos fundadores de startups. Para melhor compreender o 

público-alvo da tecnologia do crowdfunding, propõe-se um modelo integrado com base no 

Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) de Davis (1985), na Teoria do Comportamento 

Planejado (TBP) de Ajzen (1991) e na Difusão de Inovações de Rogers (1962). A literatura 

sugere que não há um quadro de análise único para esse fenômeno, dados os estágios iniciais 

do crowdfunding. A metodologia utilizada foi a Regressão Linear Múltipla. Além disso, o 

modelo proposto delimita a intenção de adoção ao comportamento, sem a interferência de 

variáveis dicotômicas, como idade e sexo, além de um modelo binário entre adotar ou não 

adotar. Esse demonstra significativo poder de explicação quando aplicado às novas tecnologias, 

entre elas as financeiras. Os resultados indicam que, em relação ao público-alvo da tecnologia 

do crowdfunding, a Compatibilidade possui o maior poder explicativo na adoção tecnológica. 

Nesse contexto, a Compatibilidade está relacionada com o modelo de negócio da startup e 

ocorre quando se remunera o investidor, por meio de um produto desenvolvido. Além disso, 

em relação aos usuários e não usuários do crowdfunding, constataram-se diferenças 

significativas entre as variáveis mais relevantes; após utilizar-se a tecnologia, a Visibilidade 

deixa de ser um fator decisivo. Portanto, para a adoção do crowdfunding, os benefícios da 

tecnologia não são tão relevantes quanto a Compatibilidade com o modelo de negócio.  

 

Palavras-Chave: Crowdfunding; Adoção de Inovações; Fatores Comportamentais. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Innovation is one of the pillars of organizations and economies. It is responsible for accelerating 

change, reducing transaction costs and improving the quality of products and services. In this 

scenario, technologies with the potential to transform sectors and attend previously excluded 

publics, such as crowdfunding, arise. The traditional financial market, which covers loans and 

financing, is sometimes unable to provide funding for innovative ideas. In this research, the 

objective is to describe the factors of the adoption of this technology, in the sphere of the 

entrepreneurs, that is the founders of startups. To better understand the crowdfunding 

technology target, an integrated model is proposed based on the Davis Technology Acceptance 

Model (TAM), Ajzen's Theory of Planned Behavior (TBP), and Diffusion of Innovations by 

Rogers (1962). The literature suggests that there is no single framework of analysis for this 

phenomenon, given the early stages of crowdfunding. The methodology used was the Multiple 

Linear Regression. In addition, the proposed model delimits the intention to adopt the behavior, 

without the interference of dichotomous variables, such as age and sex, as well as a binary 

model between adopting and not adopting. This demonstrates significant explanatory power 

when applied to new technologies, including financial technologies. The results indicate that, 

in relation to the target audience of crowdfunding technology, compatibility has the greatest 

explanatory power in technological adoption. In this context, compatibility is related to the 

startup business model and occurs when the investor is remunerated, through a developed 

product. In addition, in relation to users and non-users of crowdfunding, significant differences 

were found between the most relevant variables; after using technology, visibility ceases to be 

a decisive factor. Therefore, for the adoption of crowdfunding, the benefits of technology are 

not as relevant as compatibility with the business model. 

 

 

Keywords: Crowdfunding; Innovation Adoption; Behavioral Factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será resgatado o histórico da adoção de tecnologia visando trazer à tona a 

discussão sobre os fatores que o usuário considera relevantes ao adotar uma nova tecnologia. 

1.1 As tecnologias no Sistema Financeiro 

As inovações iniciam-se com a adoção de um novo processo, produto ou sistema (FONSECA; 

MEIRELLES; DINIZ, 2010). É evidente que para o desenvolvimento de inovações a 

Tecnologia da Informação (TI) desempenha um papel determinante. O setor financeiro, desde 

a década de 1990, é o maior comprador de produtos e serviços de TI. 

O momento é desafiador em relação a novas tecnologias, por meio das quais se possibilita o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. Mesmo aquelas sem relação direta com o setor 

podem, entretanto, não apenas influenciar o processo de criação de novos produtos e serviços 

(DINIZ, 2010), mas também trazer riscos às empresas do setor. 

A partir de 2014, a TI Financeira passou a desenvolver-se essencialmente num ambiente digital, 

por meio de novas empresas (startups) conhecidas como: FinTechs, que se refere à junção das 

palavras “Tecnologia Financeira” na língua inglesa. Elas estão relacionadas a: meios de 

pagamento, atendimento remoto, apps (aplicativos).  

São claras as evidências referentes às novas tecnologias no setor financeiro e “... se os bancos 

(EUA) forem sobreviver à onda das FinTechs, eles precisarão finalmente levar a transformação 

digital a sério” (MILLS; MCCARTHY, 2017). Nesse mesmo contexto, o presidente do banco 

JP Morgan afirmou que “O vale do silício está chegando” (JAMIE DIMON, 2017 apud MILLS; 

MACCARTHY, 2017). 

Mills e McCarthy (2017) apresentam as possíveis estratégias para os bancos competirem com 

as FinTechs, no contexto dos empréstimos on-line. Conforme se vê na Figura 1: 
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Figura 1 – Como os bancos podem competir com os empréstimos on-line 

 
                   Fonte: Adaptado de Mills e McCarthy (2017).  

As estratégias incluem: desenvolver seus próprios produtos ou serviços, concorrer na condição 

de plena concorrência, formar parcerias com os novos players (integrando dados), e 

desenvolver uma startup. Entretanto ainda não há certeza se isso será uma ameaça para o 

sistema financeiro tradicional (SHEN; HUANG, 2016; GOMBER; KOCK; SIERING, 2017). 

Apesar de as empresas financeiras tradicionais encontrarem um futuro incerto, já há evidências 

de que a concorrência proporciona melhorias aos usuários dos serviços financeiros.  Com base 

em um relatório elaborado pela Deloitte (2015), no Quadro 1 estão descritas as principais 

tendências sobre a experiência bancária. 

Quadro 1 – O futuro da experiência bancária 

TENDÊNCIA DESCRIÇÃO 

Ambiente totalmente virtual Os canais virtuais evoluirão além das transações básicas para oferecer 

funcionalidade para maior integração entre funcionários e serviços. 

Direcionado ao cliente Conforme os clientes se acostumam às novas tecnologias, poderão participar do 

lançamento de novas funcionalidades. 

Integrado 

 

Os bancos necessitam estar preparados para atender os clientes já adaptados às 

novas tecnologias. 

Customizado 

 

As ofertas de serviços deverão evoluir para atender as necessidades de cada 

segmento ou comunidade de forma específica, abandonando as soluções 

padronizadas. 

Externalizado 

 

Os bancos terão maior vínculo com provedores externos, para poderem oferecer 

soluções mais rápidas para dispositivos móveis. 
Fonte: Adaptado de Deloitte (2015). 
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O futuro do setor financeiro e bancário, portanto, por meio da inovação deverá ter como foco o 

atendimento das necessidades dos consumidores e ser prioritariamente direcionado às novas 

tecnologias digitais.  

Nesse cenário voltado ao consumidor e à tecnologia, existem indivíduos e organizações que 

não conseguem acesso às linhas de financiamento tradicionais.  

1.2 A dificuldade de financiamento  

Um importante impulsionador da atividade empreendedora e de pequenas empresas é o capital 

de risco. E é justamente esse capital que está menos disponível no Brasil. Entre 2015 e 2016, o 

percentual da população adulta que emprestou dinheiro ou financiou um projeto de outra pessoa 

caiu um terço. Segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 

esse número vem caindo desde 2013 (SEBRAE, 2016). 

As empresas em estágio inicial possuem dificuldade de acesso a recursos, sejam eles de 

financiamento bancário, sejam equity (participação no capital). No estágio inicial de uma 

empresa, geralmente não há garantias para a tomada de financiamento, portanto o negócio não 

se desenvolve. 

Para contornar esse problema, os Fundadores (aqueles que tomam recursos financeiros para 

desenvolver um projeto ou um negócio) utilizaram uma nova fonte de financiamento, chamado 

crowdfunding (do inglês, financiamento de grupo), em vez de tomarem recursos com 

investidores especializados (BELLEFLAMME; LAMBERT; SCHWIENBACHER, 2013). 

Isso possibilita ao empreendedor adotar novas abordagens e gerenciar organizações inovadoras.  

O crowdfunding tem sido utilizado por indivíduos que, tradicionalmente, não tinham acesso a 

linhas de financiamento bancário. Apesar disso, há uma expectativa de que essa nova tecnologia 

possa atrair outros clientes do setor financeiro.  

Há sinais de companhias, como a Bodebrown, que estão buscando recursos sem a intermediação 

dos bancos e das garantias necessárias para se tomar um empréstimo. A ideia dos sócios da 

Bodebrown, por exemplo, é apostar no crowdfunding para arrecadar R$1,5 milhão e construir 

a nova fábrica para produzir cerveja em Curitiba (FABRI, 2017). 

Considerando o número reduzido de estudos (GERBER; HUI, 2013; GOMBER, KOCK; 

SIERING, 2017) sobre novas tecnologias financeiras referentes ao crowdfunding, 
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especialmente em relação à atitude-comportamento do consumidor, neste trabalho utilizam-se 

os conceitos/constructos de adoção de tecnologia e aplicam-nos ao crowdfunding. 

Na Figura 2, estão apresentadas as relações entre os principais players do ecossistema do 

crowdfunding. Apoiadores são aqueles que investem na IF (Instituição Financeira), que 

intermedeia esses recursos e empresta a Fundadores. Esses são representados por 

empreendedores, startups e tomadores de recursos com algum fim específico. Os não regulados 

geralmente se caracterizam por família e amigos. 

Figura 2 – O Ecossistema do Crowdfunding P2P e o objetivo de análise 

 
                                   Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Na Figura 2 não se pretende apresentar todas as relações entre os players, mas apenas expor o 

objetivo de análise. A linha pontilhada representa a relação que se pretende descrever neste 

trabalho, ou seja, qual é o processo de adoção dos fundadores à plataforma do crowdfunding. 

Considerando-se as diversas modalidades dessa tecnologia, apenas o P2P (ponto a ponto) foi 

estudado. Trata-se da versão em que investidores esperam receber um retorno financeiro 

apenas, portanto a relação que existe no “B” e no “A” são as relações preexistentes, enquanto a 

“C” ainda necessita de melhor compreensão. 

Em relação ao crowdfunding, Beulieu, Sarke e Sarke (2015) complementam que se trata de um 

processo de desintermediação, diferente do financiamento tradicional, pois ele remove a 

intermediação dos bancos, entre empreendedores e investidores. 

Beulieu, Sarke e Sarke (2015) indicam os modelos disponíveis de negócio: baseado em 

doações, quando os indivíduos aportam dinheiro sem esperar nenhum tipo de vantagem em 

troca; baseado em recompensa, quando as pessoas recebem compensação por produtos, serviços 

e coisas imateriais. No crowdlending (também chamado de P2P), o investidor recebe uma 
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recompensa financeira por seu apoio. Por fim, o crowdinvesting ocorre quando o investidor 

recebe uma parte da empresa em troca do aporte financeiro que ele traz (GOMBER, KOCK E 

SIERING, 2017). 

Além disso, esta pesquisa, segundo a definição de Beaulieu, Sarker e Sarker (2015), faz parte 

das pesquisas sobre o crowdfunding que visam descrever comportamento, seja de apoiadores, 

seja de fundadores. Com ela, busca-se torná-lo conhecido a executivos e gestores do sistema 

financeiro, a partir do melhor entendimento das intenções do consumidor sobre a adoção de 

tecnologias relativas a financiamentos.  

1.3 A adoção de tecnologia 

Em geral, a adoção de tecnologia é um tema frequentemente estudado por diversas teorias na 

Academia. Entre elas, a mais conhecida é o Modelo de Aceitação de Tecnologia (em inglês,  

TAM – Technology Acceptance Model) e suas variações. Quando se analisam os modelos de 

adoção de tecnologia, mais especificamente os modelos de Davis (1985), Moore e Benbasat 

(1991), Rogers (2003) e Venkatesh et al.  (2003), é evidente que, apesar das similaridades, esses 

modelos consideram distintos grupos de variáveis. 

Benbasat e Barki (2007) descrevem que os atributos propostos por uma determinada teoria não 

são os únicos que poderão influir em sua adoção. Os pesquisadores podem escolher os 

constructos que acham apropriados, desde que haja o desenvolvimento de um modelo unificado 

capaz de exemplificar o processo de adoção da tecnologia (VENKATESH et al.  2003).   

A contribuição de Benbasat e Barki (2007) foi a de propor que se retomassem as pesquisas que 

tratam dos fatores atitudinais, vistos na Theory of Planned Behavior (TPB), deixados de lado 

pelo TAM e demais teorias subsequentes. 

Kroenung e Eckhardt (2015) evoluem a teoria de Benbasat e Barki (2007) ao acessarem 29.271 

artigos, dos 14 mais conceituados periódicos mundiais, quanto à adoção de tecnologia. Por meio 

desse estudo, utilizaram fatores situacionais e atitudinais para propor a teoria do Cubo de 

Atitude (Atitude Cube).  

Comprovou-se que, de quatro fatores situacionais, três (contexto da adoção, tipo de tecnologia 

e nível de voluntariedade) possuem um papel relevante para determinar a significância da 

relação comportamento-atitude. Porém a adoção temporal não (KROENUNG; ECKHARDT, 

2015). 
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1.4 Problema de Investigação 

O problema desta pesquisa foi formulado conforme as orientações de Beaulieu, Sarker e Sarker 

(2015) sobre como abordar as questões do crowdfunding. Para orientar estudos acadêmicos, 

esses autores propuseram quatro perspectivas referentes a: provedores de website (plataforma), 

fundadores, apoiadores e setores.  

Os mesmos autores sugerem que não existe um frame (quadro de análise) único, definido para 

o fenômeno, pois ele está em estágio de nascimento e apresenta várias perspectivas de análise. 

Baseando-se, então, em outras tecnologias que possuem influência no setor financeiro, na 

perspectiva do usuário e em como se dá a adoção, a literatura sugere utilizar as teorias de adoção 

de tecnologia. 

Percebe-se que há uma falta de estudos na área de adoção de serviços de financiamento digital, 

que se utilizam de teorias válidas da área de sistema de informações para proporcionar um 

entendimento dos fatores que levam um indivíduo a adotar ou não esses tipos de serviços. 

Nesta pesquisa adotaram-se como público: fundadores de startups e empreendedores. A adoção 

de tecnologia por indivíduos e organizações, portanto, pode ser estudada a partir do modelo 

conceitual DOI (Difusão de Inovações) de Rogers (1962), que foi a base do modelo do Estudo.  

Além disso, o TAM de Davis (1985), o TBP de Ajzen (1991) e o UTAUT de Venkatesh et al. 

(2003) são usualmente utilizados nos estudos sobre a adoção de novas tecnologias e serviram 

de apoio ao modelo proposto. 

Com base na fundamentação descrita neste estudo, a pergunta de pesquisa é: Quais fatores 

mais influenciam fundadores na adoção do crowdfunding? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo Geral 

Com base no problema de pesquisa apresentado, esta pesquisa tem como objetivo principal 

propor um modelo de adoção do crowdfunding consoante com fatores que mais influenciam a 

sua adoção. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• identificar e descrever os fatores que influenciam a adoção do crowdfunding; 
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• identificar quais são os fatores de adoção do crowdfunding que apresentam maior 

influência em sua adoção; 

• comparar os fatores de adoção do crowdfunding entre usuários e não usuários desta 

tecnologia. 

1.6 Delimitações do Trabalho 

Este trabalho tem a intenção de contribuir com uma parte do entendimento sobre os principais 

constructos necessários para a adoção de tecnologias, na visão do tomador de recursos, a partir 

do fenômeno do crowdfunding. Portanto, apesar de sua tentativa, há limitações que fornecem 

possibilidades futuras; por exemplo, a adaptação deste modelo para testar a adoção do 

crowdfunding pelos apoiadores (outra ponta da tecnologia). É recomendado, também, que uma 

pesquisa futura adote uma abordagem longitudinal, o que permitiria o exame do efeito da 

intenção sobre o comportamento, ao longo do tempo. 
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2 O CROWDFUNDING  

2.1 O contexto em que surge 

O sistema financeiro está passando por grandes mudanças nos últimos anos, referentes à 

constante onda de inovações. A principal está relacionada com as novas tecnologias de 

informação, que contribuem para um ambiente de novas relações entre as empresas e seus 

clientes (TEIXEIRA FILHO, 2015; SHIM; SHIN, 2015). 

As maiores transformações referem-se às consequentes crises financeiras, ao comportamento 

mutável dos clientes bancários, ao ritmo das difusões das inovações de TI e ao surgimento de 

empresas de tecnologia que prestam serviços financeiros.  

Nesse contexto, o setor financeiro é considerado aquele com maior uso intensivo de TI. Por sua 

vez, contribui para a redução de custos e possibilita uma grande vantagem competitiva. 

Os bancos devem aumentar a digitalização de produtos e processos para continuar competitivos, 

porém, “se quiserem sobreviver à onda das FinTechs (acrônimo de tecnologia financeira), eles 

precisarão finalmente levar a transformação digital a sério” (MILLS; MCCARTHY, 2017).   

As FinTechs referem-se às empresas de TI que prestam serviços financeiros e também as 

empresas financeiras tradicionais que são reconhecidas por desenvolverem e consumirem 

serviços de TI. 

Desde 2014, o vocábulo FinTech começou a ser usado para descrever um novo fluxo de 

ferramentas tecnológicas, plataformas e ecossistemas que tornaram o sistema financeiro mais 

acessível e eficiente (MA; LIU, 2017). 

O primeiro artigo que cita essa palavra foi escrito por Julio Bucatinsky, em 1972, publicado no 

“The Institue of Management Sciences”. Tratava-se de uma abordagem essencialmente voltada 

para a compra de tecnologia pelas empresas (ambiente interno), sem conexão com o significado 

atual, relacionado às tecnologias digitais. 

Acredita-se que o rápido crescimento das FinTechs não veio propriamente do avanço das 

tecnologias, mas da melhor integração entre necessidades reais das pessoas e das finanças 

(CHEN, 2016).   
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O vocábulo virou moda tanto entre os executivos da área financeira quanto entre os 

empreendedores e tornou-se o segmento de maior crescimento no ramo da tecnologia (CHEN, 

2016).  

“Os avanços financeiros são muito próximo relacionados com os avanços da 

tecnologia. Até mesmo o conceito de tecnologia digital foi introduzido antes das 

Fintechs. A razão pela qual esses conceitos foram introduzidos é que vivemos em 

uma era na qual grandes inovações tecnológicas estão transformando a 

infraestrutura financeira: a internet móvel melhora a acessibilidade e a 

conveniência dos serviços financeiros... bem como a eficiência dos serviços 

financeiros”. (Tradução livre de CHEN, 2016, p. 226). 

  

As necessidades dos usuários de serviços financeiros colaboram para o desenvolvimento de 

novas soluções digitais (CHEN, 2016; SHEN; HUANG; 2016). Estes tomam decisões a 

respeito das novas tecnologias, e, assim como as decisões comportamentais, ambas também são 

estudadas pelo marketing e psicologia social. 

Um dos ramos das FinTechs refere-se à “internet financeira”, muitas vezes também conhecida 

como “finanças digitais” (SHEN; HUANG, 2016). Trata-se de novos modelos de negócios, 

utilizando-se tecnologias da informação e comunicação para consolidar um vasto ramo de 

atividades financeiras, como empréstimos on-line, pagamentos, seguros on-line e outros.  

O financiamento digital abrange qualquer forma digital de capital financeiro. As plataformas 

on-line que abrangem esse serviço são relacionadas a: leasing, invoicing e crowdfunding. A 

expressão Financiamento Digital não deve ser confundida com Finanças Digitais. A primeira 

está relacionada com os aspectos do financiamento, enquanto a segundo é uma expressão 

ordenada que engloba todas as funções empresariais, influindo o financiamento (GOMBER 

KOCH; SIERING, 2017). 

Conforme a Figura 3, os financiamentos digitais fazem parte de uma estrutura maior, composta 

por três dimensões, chamada Cubo Financeiro Digital. As dimensões permitem contextualizar 

as variadas tecnologias, players e a solução, relacionadas com as Finanças Digitais.  
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Figura 3 – O conceito do Cubo Financeiro Digital 

 
                                         Fonte: Tradução livre de GOMBER; KOCK; SIERING, 2017, p. 544. 

Além disso, na Figura 3 pesquisadores podem encontrar um arranjo acadêmico, que facilita 

revelar direções para pesquisas futuras e gaps conceituais (GOMBER, KOCK, SIERING, 

2017). 

2.2 Financiamento Digital e o Crowdfunding 

Ainda conforme a Figura 3, o crowdfunding está inserto na categoria de financiamento digital, 

dentro das Finanças Digitais. 

Trata-se de um fenômeno que faz parte de um conceito mais amplo, conhecido como 

crowdsourced (vocábulo inglês para a contribuição colaborativa ou colaboração coletiva) 

(HOWE, 2006). O termo “crowdsourcing” foi utilizado pela primeira vez por Jeff Howe e Mark 

Robinson em junho de 2006. Segundo Howe, trata-se da terceirização da resolução de um 

problema, o qual é distribuído para uma rede de indivíduos.  

Beaulieu, Sarker e Sarker (2015) afirmam que o conceito e uso do crowdfunding está evoluindo 

e está sendo usado de maneiras criativas. No entanto, os elementos fundamentais do 

crowdfunding envolvem: tecnologia, capital e o poder da multidão. Essas pessoas envolvidas 

no processo, permitem que pequenos esforços possam contribuir em um resultado financeiro 

significativo.  
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Baseando-se no conceito de Howe (2006), o crowdfunding é uma chamada aberta, por meio da 

internet, para a provisão de recursos financeiros, seja em forma de doação ou em troca do futuro 

produto ou de alguma forma de recompensa e ou direito de voto (BELLEFLAMME; 

LAMBERT; SCHWIENBACHER, 2013, p. 9). 

O crowdfunding torna possível que novas companhias com dificuldade de captar recursos 

financeiros, seja em bancos, seja em financeiras, acessem recursos financeiros necessários para 

realizar seus projetos (GOMBER; KOCK; SIERING, 2017; COSH; CUMMING; HUGHES, 

2009).  

Até a criação do crowdfunding, a tecnologia teve pouca importância nos mercados de capitais. 

Devido à assimetria das informações, empreendedores e pequenas empresas restringiam-se na 

busca por financiamento por meio dos canais tradicionais. Novas inovações como o 

crowdfunding, emergem em resposta a essa lacuna de necessidades não atendidas nos serviços 

tradicionais (CHRISTENSEN, 1997). 

O financiamento coletivo é realizado por meio de plataformas (websites) que apresentam o 

projeto e coletam recursos, pela comunidade da internet. Nenhum intermediador ou investidor 

experiente é consultado, como na forma tradicional. A eficácia ocorre à medida que a 

quantidade de pessoas (crowd) e os recursos captados (funding) crescem, geralmente por meio 

de pequenas contribuições (GOMBER; KOCK; SIERING, 2017). 

A primeira plataforma de crowdfunding foi lançada em 2001 (GERBER; HUI, 2013). Porém a 

ideia de financiar um projeto por meio de pequenas contribuições não é nova. Os autores ainda 

indicam que a internet contribuiu para a redução dos custos de transação. Além disso, facilitou 

a junção entre pessoas que precisam de recursos com aquelas que gostariam de investir. 

Existem quatro tipos de crowdfunding. O primeiro, baseado em doações, em que o investidor 

não espera nenhuma compensação financeira. O segundo, baseado em recompensas de produtos 

ou serviços, porém não há compensação financeira. O terceiro, o crowdlending (também 

chamado de empréstimo P2P, empréstimo social ou microempréstimo), ocorre quando se 

recebe a recompensa financeira. Por fim, o quarto, o crowdinvesting, trata-se de um empréstimo 

em que a compensação é uma parte da empresa (equity), para depois ela ter direito a lucros por 

essa participação (GOMBER; KOCK; SIERING, 2017). 
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Ainda existem poucos estudos sobre o crowdfunding (GERBER; HUI, 2013; GOMBER, 

KOCK; SIERING, 2017). Foram identificados, para este trabalho, 21 artigos, que podem ser 

agrupados em três áreas: o comportamento do usuário, a plataforma do modelo de negócio e o 

desempenho da tecnologia (GOMBER; KOCK; SIERING, 2017). 

Para Belleflamme, Lambert e Schwienbacher (2013), o foco principal das pesquisas tem sido 

as várias estratégias de mobilização das redes sociais, plataformas durante o fenômeno do 

crowdfunding, para maximizar o financiamento. Os autores ainda afirmam que o modelo de 

negócio do crowdfunding necessita de melhor entendimento quanto à captação de recursos e 

não há relação com o processo de tomada de recursos, por meio de instituições especializadas 

e profissionais. 

 

2.3 Ecossistema do Crowdfunding 

É importante determinar quem são os atores envolvidos com essa tecnologia e como estão 

relacionados. Os players possuem diferentes interesses nesse ambiente, no qual, interagem e 

atuam entre eles para criar um ambiente dinâmico.  

2.3.1 Fundadores 

Para Beaulieu, Sarker e Sarker (2015), os fundadores são conhecidos também como aqueles 

que tomam empréstimos, empreendedores, firma, proprietário, startup ou criador. Basicamente, 

são eles os responsáveis por postar uma ideia num site de crowdfunding e buscar recursos. As 

autoras ainda afirmam que essas denominações são muito específicas e muitas vezes excluem 

certos participantes. Isso se deve ao fato de que nem todos aqueles que buscam recursos 

classificam-se como empreendedores, ou possuem o objetivo de iniciar um novo negócio. 

A definição “Fundador” é ideal para determinar o grupo de indivíduos que fundou ou criou um 

negócio, uma organização não governamental ou uma comunidade. Os fundadores são o 

objetivo desta pesquisa, no que tange à decisão de escolher o meio para captar recursos, que 

envolve fatores comportamentais, relacionados com a tecnologia.  

O fenômeno do crowdfunding é dirigido pela necessidade dos fundadores por recursos 

financeiros. O papel deles é apresentar suas ideias, projetos, produtos ou serviços, num 

ambiente digital e oferecê-los àqueles com recursos disponíveis.  
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2.3.2 Apoiadores 

Também importantes no ecossistema do crowdfunding estão os apoiadores. Seu papel vai além 

de apenas apoiar com recursos financeiros, pois são eles quem selecionam primeiro as melhores 

ideias para o mercado. Além de exercerem o papel de julgar as boas ideias, são eles quem 

atribuem valor sobre um novo conceito.  

Segundo Beaulieu, Sarker e Sarker (2015), o vocábulo “apoiador” oferece um conceito mais 

amplo do que apenas: consumidor, investidor ou aquele quem empresta recursos. Seu papel vai 

além do conceito monetário e há várias teorias que explicam as motivações para se contribuir 

com um projeto, porém não são o objetivo deste estudo. Algumas delas incluem: altruísmo, ser 

parte do projeto, reconhecimento, retorno material e outras.    

2.3.3 Provedores de Plataforma 

O crowdfunding em sua essência é habilitado por meio de tecnologia. Os responsáveis por 

proverem essa tecnologia possuem um papel relevante, pois são eles que possibilitam aos 

fundadores exporem suas ideias e buscarem um considerável número de apoiadores.  

Além disso, são responsáveis por proverem uma comunicação eficiente entre os envolvidos. A 

plataforma dessa tecnologia é desenvolvida na web, em sítios. Ela é capaz de prover 

transparência ao fenômeno, porém as informações podem estar disponíveis para participantes 

específicos, conforme o tipo de crowdfunding.  

2.3.4 Bancos/Investidores Anjo e Fundos 

Esse grupo também é conhecido como os financiadores tradicionais e não se sabe qual o 

impacto que o crowdfunding terá neles. Basicamente há duas opções: ou irão apoiá-lo, ou 

provavelmente serão afetados por esse novo fenômeno. Talvez, similarmente, como se tem 

visto em outros setores como: hoteleiro, transporte e varejo, afetados por Airbnb, Uber e 

Amazon respectivamente. 

Os novos entrantes podem exercer um importante impacto no setor. Uma das consequências é 

a redução das margens e, o aumento dos benefícios aos consumidores. Para Beaulieu, Sarker e 

Sarker (2015), não há evidências de que o crowdfunding está roubando clientes do sistema 

financeiro, pois o público-alvo da tecnologia não costumava ter acesso aos financiamentos 

tradicionais.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

Buscaram-se, nesses modelos, evidências que tentassem explicar as principais variáveis na 

adoção de novas tecnologias financeiras relativas ao modelo do crowdfunding. Entre os 

modelos disponíveis, estão: a Teoria do Comportamento Planejado (TPB), introduzida por 

Ajzen (1991), o Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) e a Teoria Unificada de Aceitação 

e Uso da Tecnologia (UTAUT). Os quatro modelos são constantemente aplicados para estudar 

a aceitação de novas tecnologias no setor financeiro (LEE et al., 2010; IM; HONG; KANG et 

al., 2011). 

 3.1 Adoção e Difusão da Inovação 

Por meio da adoção de um novo produto, processo ou sistema num determinado ambiente de 

negócios, inicia-se a adoção de uma inovação. Que a seguir, se consolida por meio de sua 

difusão, numa certa população de usuários (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 2010). 

Há discussão na literatura sobre a definição de inovação. Uma das linhas de pensamento 

descreve a inovação como o processo de criação de valor por meio da implementação de novas 

ideias (LINDER; JARVENPAA; DAVENPORT, 2003). A seguir, no Quadro 2, estão descritos 

quatro tipos de inovações que corroboram Linder, Jarvenpaa e Davenport (2003). 

Quadro 2 – Sumário dos tipos de inovação 

TIPO DE INOVAÇÃO CARACTERÍSTICA DA INOVAÇÃO 

Inovação de produto ou serviço Trata-se de um novo produto, equipamento ou serviço 

com sucesso num novo mercado  

Inovação de processos Adoção de um processo de fabricação ou distribuição 

novo ou melhorado, ou um novo método de serviço 

social  

Inovação de marketing É uma nova concepção de um produto ou embalagem, 

por meio da implementação de um novo método de 

marketing, em relação a seu posicionamento, 

promoção ou na fixação de preços. 

Inovação organizacional Uso mais efetivo de recursos humanos, os quais são 

essenciais para a exploração de novas ideias  

                  Fonte: Adaptado de Zott (2003); Freeman (1982); Yokomizo (2015) apud Drucker (2002);  OCDE (2005). 
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Uma inovação sistemática pode começar com a análise de uma oportunidade, ou seja, com 

fontes de oportunidade inovadoras (DRUCKER, 2002). Ainda segundo o autor, todas as fontes 

de inovação devem ser sistematicamente analisadas e sistematicamente estudadas. Não é 

suficiente conhecê-las. 

Portanto, visto a transformação digital que está ocorrendo nas organizações e as novas 

tecnologias ascendentes, é imprescindível analisá-las e estudá-las sistematicamente 

(DRUCKER, 2002).  

3.2 DOI – Difusão de Inovação 

A Difusão da Inovação é um processo de comunicação social em que as mensagens transmitidas 

estão relacionadas com novas ideias. Estas envolvem: inovação, canais de comunicação, tempo 

e meio social (ROGERS, 2003). Em outras palavras, “é um processo pelo qual uma inovação é 

comunicada, ao longo do tempo, por certos canais, entre os meios sociais”. (ROGERS, 2003, 

p. 6).  

O interesse da Academia por esse tema começou em meados de 1960 e tem sido parte integrante 

da literatura sobre comportamento do consumidor. A definição do tema pode ser compreendida 

como “o meio pelo qual as inovações se disseminam, por meio de canais de mercado ou não, a 

partir da primeira introdução para diferentes consumidores, países, regiões, setores, mercados 

e empresas” (OCDE, 2005, p. 24). Outro ponto é que uma inovação não precisa ser 

desenvolvida internamente; ela pode ser adquirida de outras empresas ou instituições. 

A Teoria da Difusão da Inovação (TDI) foi inicialmente proposta por Rogers (1962) e é o 

modelo de adoção de inovação mais conhecido. Para a compreensão da adoção de uma inovação 

em tecnologia, deve-se estudar cinco características da inovação: Vantagem Relativa, 

Compatibilidade, Complexidade, Observabilidade e Experimentabilidade. (PÜSCHEL; 

MAZZON; HERNANDEZ, 2010).  

A teoria refere-se à formação de atitudes influenciadoras do comportamento, quanto à  adoção 

de inovação em âmbito individual e organizacional e,  apesar de serem vistos como estáveis e 

controláveis, a teoria mostra como as inovações estão relacionadas com os sistemas sociais em 

que surgem (ROGERS, 2003). 
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Além dessas características todas, citam-se as da organização que podem explicar a adoção da 

inovação; entre elas: características internas (grau de formalização, centralização ou porte); 

atitudes sobre o processo sucessório de líderes e características externas (grau em que os 

membros de um sistema social estão em conexão com outras pessoas fora da empresa, 

ROGERS, 2003). O autor ainda cita a percepção como fundamental, pois uma inovação 

depende de ser percebida como nova por quem pretende adotá-la, ou seja, a percepção tem o 

papel de determinar a reação da adoção ou não.  

Na Figura 4 descreve-se o modelo de Diffusion of Inovation (DOI) de Rogers, referentes às 

atitudes e características que contribuem para a adoção de uma inovação tecnológica. Rogers 

(2003. p. 221) cita que entre 49% e 87% da variância de adoção de inovação é explicada pelos 

cinco fatores representados na Figura 4. 

Figura 4 – Modelo de Difusão de Inovações (DOI) 

 
                        Fonte: Adaptada de Rogers (2003). 

Considera-se importante trazer os conceitos dispares, entre a adoção e a aceitação da tecnologia 

pelo consumidor. Enquanto a adoção relaciona-se a utilização de uma inovação, a aceitação 

refere-se ao desejo do usuário por um produto, em algum momento próximo (ROGERS, 2003). 

A aceitação de uma inovação também, relaciona-se ao estado de espírito do consumidor, antes 

do comportamento de compra e tem como base a informação e a percepção que o consumidor 

tem em relação a inovação (ROGERS, 2003). 

A percepção do indivíduo em relação ao objeto (inovação), entretanto, não é essencial para sua 

difusão. O fundamental é considerar a como um indivíduo percebe a utilização da inovação. 

(MOORE; BENBASAT, 1991).  

Variáveis que determinam a 

taxa de adoção 
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de uma Inovação

Vantagem Relativa

Compatibilidade

Complexibilidade

Observabilidade 

Experimentabilidade

Variável Dependente

(que é explicada)
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Com base no modelo elaborado por Püschel, Mazzon e Hernandez (2010), baseado em Moore 

e Benbasat (1991) e Rogers (2003), sobre o comportamento de um indivíduo, construiu-se o 

Quadro 3.   

Quadro 3 – Constructos de Rogers adaptados ao fator comportamental 

CARACTERÍSTICA  DEFINIÇÃO DO COMPORTAMENTO 

Vantagem Relativa Trata-se do grau com que utilizar uma inovação é percebido como 

melhor do que precede a inovação em questão. 

Compatibilidade Refere-se ao grau em que uma inovação é percebida como 

consistente com os valores existentes dos potenciais usuários, suas 

experiências prévias e suas necessidades. 

Complexidade É o grau com que utilizar uma inovação é percebido como difícil de 

se utilizar ou entender uma inovação. 

           Fonte: Adaptado de Rogers (2003), Moore e Benbasat (1991) e Püschel, Mazzon e Hernandez (2010). 

 

Exemplos de estudos que utilizam constructos da teoria da Difusão da Inovação na área 

financeira incluem: Piazentini (2015) - em que o autor verifica um modelo de previsão de uso 

de aplicativos em smartphones por clientes de bancos;  Teixeira Filho (2015) - em que o autor 

define uma proposta de análise de um banco virtual, por meio dos canais bancários e da 

aceitação dos clientes e Püschel, Mazzon e Hernandez (2010) - em que os autores propõem uma 

estrutura integrada para explicar a intenção de adoção de mobile banking. 

A adoção de uma inovação é definida por Rogers (2003) como uma decisão de aproveitar ao 

máximo alguma inovação como o melhor curso de ação disponível. A decisão de adquirir um 

produto ou serviço inovador é uma das mais complexas no ambiente organizacional, pois não 

existe histórico desse novo produto ou serviço (FRAMBACH, 1993). 

Embora a Teoria da Difusão da Inovação seja composta por cinco características significativas 

usadas para explicar a adoção para o uso de uma nova tecnologia, entre elas: Compatibilidade, 

Complexidade, Vantagem Relativa, Experimentabilidade e Observabilidade, (ROGERS, 2003) 

apenas as três primeiras são constantemente relacionadas a adoção de inovação (ARGARWAL; 

PRASAD, 1998). 

Diferentemente de Argarwal e Prasad (1998), Hernandez e Mazzon (2007) afirmam que todos 

os construtos possuem relação positiva com a adoção de inovação, com exceção de 
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Complexidade. Segundo os autores, quanto maior a Complexidade para a adoção de uma 

inovação, menor será sua intenção de adotá-la (HERNANDEZ; MAZZON, 2007). 

Além disso, Abrell et al. (2016) afirmam que muitas vezes o consumidor final não é o 

responsável por tomar a decisão de adotar ou não a inovação. As companhias devem focar as 

necessidades de seus clientes e usuários para compreenderem o consumidor.  

Com relação às inovações digitais, “clientes e usuários podem ser examinados a partir da 

perspectiva de como as empresas adquirem e usam o conhecimento de seus clientes e usuários” 

(ABRELL et al., 2016, p.7). 

Outro fator para se compreender a adoção de inovação é o tamanho da organização. Em grandes 

organizações, pode haver maior necessidade de se adotarem algumas inovações. O grau de 

complexidade de uma organização, que envolve profissionalismo e diversidade de especialistas, 

pode colaborar para isso (FRAMBACH, 1993). 

A adoção de tecnologias será revista a seguir, por meio da definição do TAM, sua base e seus 

desdobramentos, que são modelos conhecidos e bem aplicados para entender a adoção de 

tecnologias. Segundo Lee, Kozar e Larsen (2003), o TAM é geralmente referido como a teoria 

mais influente e comumente empregada nos sistemas de informação.  

3.3 TAM – Modelo de Aceitação de Tecnologia 

Sua concepção inicial teve como objetivo fornecer uma explicação sobre os fatores de aceitação 

do computador e é capaz de explicar o comportamento de usuários finais de uma vasta gama de 

tecnologias ligadas ao computador, com o objetivo de aumentar a aceitação pelos usuários 

(DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1989). 

O TAM (Technology Acceptance Model) ou Modelo de Aceitação de Tecnologia foi 

inicialmente proposto por Davis (1985) após uma adaptação da Teoria da Ação Racional (TRA 

– Theory of Reasoned Action) de Fishbein e Ajzen (1975). 

A adoção de uma nova tecnologia pelo usuário é determinada pela intenção de uso de um 

sistema. Ou seja, esta teoria sugere se a facilidade (de uso percebida) e a utilidade (percebida) 

são reconhecidas como determinantes de atitudes e uso pretendido de indivíduos 

(VENKATESH; BALA, 2008).  
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A utilidade percebida (PU) e a percepção de facilidade de uso (PEOU) são essenciais para 

explicar a variância na intenção de uso pelos usuários. O PU é definido como “o grau em que 

uma pessoa acredita que utilizar um sistema particular poderá aumentar o seu desempenho em 

seu trabalho” (DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1989, p. 985). Já o PEOU estabelece o quanto 

um sistema específico será livre de esforço.  

Originalmente, o modelo TAM pode explicar aproximadamente 39% da variância em relação 

à atitude dos usuários para a adoção de novas tecnologias (DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 

1989; VENKATESH et al., 2003). Na Figura 5, demonstra-se o modelo proposto por Davis 

(1985). A hipotese desenvolvida por ele sugere que a atitude geral de um usuário de um sistema 

em relação  à sua utilização pode ser considerada  um fator decisivo, se ele utilizar ou não esse 

sistema.  

Figura 5 – Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) 

 
 Fonte: Adaptada de Davis (1985). 

Apesar de o TAM ser uma teoria consideravelmente utilizada na literatura, tendo proporcionado 

um modelo válido e confiável para a adoção de tecnologia (SLADE et al., 2015), é criticado 

por ter uma abordagem determinística em que não considera-se as características individuais 

dos usuários. 

Além disso,  por assumir que o uso de novas tecnologias é determinado pelo exercício da 

vontade sem restrições e por fornecer informações generalizadas sobre as opiniões individuais 

(AGARWAL; PRASAD, 1999).  
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Se,  por um lado, essas críticas são focadas nas abordagens e caracteristicas, por outro, Benbasat 

e Barki (2007) criticam principalmente a evolução da teoria:  

 
“1- o desvio de atenção dos pesquisadores longe de fenômenos importantes. 

Primeiro, a pesquisa baseada em TAM presta pouca atenção aos antecedentes 

de suas construções de crença: o mais importante, design e avaliação de 

artefatos de TI. Em segundo lugar, a pesquisa baseada em TAM forneceu uma 

investigação muito limitada de toda a gama das importantes conseqüências da 

adoção de TI, 2) a pesquisa baseada em TAM levou à criação de uma ilusão 

de progresso na acumulação de conhecimento, 3) a incapacidade da TAM 

como uma teoria para fornecer um meio sistemático de expansão e adaptação 

do seu modelo central, limitou sua utilidade no contexto de adoção de TI em 

constante evolução, 4) Os esforços para "reparar" TAM na evolução dos 

contextos de TI não foram baseados em sólidos e comuns fundamentos 

aceitos, resultando em um estado de confusão teórica e caos.” (BENBASAT; 

BARKI, 2007, p. 212) 

 

Benbasat e Barki (2007) acrescentam que,  aparentemente, os pesquisadores possuem foco 

exclusivamente na extensão do TAM e na quantidade de constructos agregados e,  portanto, a 

variável dependente cegou os pesquisadores para outros comportamentos dos usuários. 

As maiores criticas ao modelo também são suas maiores forças (LEE; KOZAR; LARSEN, 

2003). Esse modelo conceitual possui grande poder de generalização, e pôde ser aplicado a 

variadas tecnologias e configurações ao longo dos anos (TAYLOR; TODD, 1995; 

VENKATESH, 2006). Outra força do modelo, foram suas aplicações para determinar o papel 

que a confiança possui nas decisões sobre adoção de tecnologia (VENKATESH; DAVIS; 

MORIS, 2007). 

O modelo dos autores está constantente sendo aprimorado e Venkatesh e Davis (2000) 

incorporaram o processo de influência social (normas subjetivas, voluntariedade e imagem) e 

processos instrumentais cognitivos (relevância do trabalho, qualidade de saída, 

demonstrabilidade de resultados e facilidade de uso percebida) e nomearam isso de TAM 2 

(VENKATESH; DAVIS, 2000), conforme se vê na Figura 6. 

A norma subjetiva consiste na percepção de que a maioria das pessoas importantes para o 

indivíduo pensa que ele deva ou não ter o comportamento em questão. Esse modelo é 

semelhante ao desenvolvido pela Teoria da da Ação Racional (TRA).  
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Figura 6 – Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM2) 

 
        Fonte: Adaptada de Venkatesh et al. (2008). 

 

Acrescenta-se a isso que os modelos TAM, TAM 2 e o UTAUT se originam nos estudos de 

Fishbein e Ajzen (1975) sobre a TRA, a qual prediz a intenção de comportamento, por meio de 

fatores antecedentes atitudinais e normativos sociais.  

Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) argumentam que a norma subjetiva não produzia efeito nas 

intenções sobre utilidade e facilidade de uso percebidas e eles próprios omitiram isso do TAM 

original. Os autores haviam concluído que deveria haver mais estudos sobre esse tema 

futuramente.  

O  TAM 3, por sua vez,  foi desenvolvido por Venkatesh e Bala (2008) com a união entre o 

TAM 2 e o modelo de determinantes de facilidade de uso percebida. Assim como suas versões 

antecedentes, esta teoria busca propiciar maior entendimento sobre os fatores relacionados à  

implementação de uma nova tecnologia, oferecendo suporte aos gestores nas tomadas de 

decisões relativos à implementação de uma nova tecnologia (VENKATESH; BALA, 2008).  

Na Figura 7, as linhas mais grossas indicam as novas proposições do TAM 3. Segundo 

Venkatesh e Bala (2008), o TAM 3 apresenta uma completa rede dos determinantes da adoção 

e uso de TI pelos indivíduos.    
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Figura 7 – Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM3) 

 
   Fonte: Adaptada de Venkatesh e Bala (2008). 

Nessa nova teoria, os determinantes de facilidade de uso percebida são primordialmente 

variáveis de diferenças individuais e crenças gerais sobre computadores e seu uso 

(VENKATESH; BALA, 2008). 

As percepções de controle (sobre um sistema), prazer ou brincadeira relacionada a um sistema 

e ansiedade quanto à capacidade de usar um sistema não fornecem uma base para formar 

percepções de benefícios instrumentais sobre um sistema (VENKATESH; BALA, 2008).  

Acrescenta-se ao modelo acima que, para o processo de tomada de decisão ser relevante para 

uma organização, as pesquisas sobre a adoção de TI pelos usuários deveria focar o fenômeno 

pertinente para a tomada de decisão (VENKATESH, 2006). 

3.4 TPB – Teoria do Comportamento Planejado 

Com base nas recomendações de Benbasat e Barki (2007), para seguir com o desenvolvimento 

da literatura além do TAM, em relação à nova geração de pesquisas sobre adoção e aceitação 

de tecnologia, é necessário voltar-se para a teoria original, preferencial ao TPB. Uma vez que 
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as extensões do conjunto de crenças são uma aplicação natural do TPB E TRA, esse curso de 

ação possibilitaria a abertura do lado esquerdo do modelo (antecedentes) (BENBASAT; 

BARKI, 2007). 

A Teoria do Comportamento Planejado (TPB, sigla em inglês de Theory of Planned Behavior) 

foi inicialmente proposta por Icek Ajzen em 1991. Embasou-se na Teoria da Ação Racional 

(TRA) e ambas possuem a intenção de predizer a motivação do comportamento (AJZEN, 1991). 

Essa teoria está direcionada para o entendimento das atitudes sobre o comportamento e a 

percepção do indivíduo sobre as pressões pessoais colocadas sobre ele para apresentar ou não 

um comportamento. Esse fator é denominado “Norma Subjetiva”. Além disso, um indivíduo 

tende a realizar um comportamento quando acredita que outras pessoas importantes para ele 

pensam que deveria realizá-lo (AJZEN, 1991). 

Conforme a Figura 8, uma importante contribuição do modelo de Ajzen (1991) é sua capacidade 

de descrever a previsão do comportamento e realmente entender o comportamento humano. O 

fator central, comum à TRA, é a intenção do indivíduo de realizar um determinado 

comportamento (AJZEN, 1991). 

Figura 8 – Teoria do Comportamento Planejado (TPB) 

 
            Fonte: Adaptada de Ajzen (1991). 

A teoria propõe indícios em relação à possibilidade de adoção e quanto de esforço estão 

planejando exercer, com o objetivo de realizar um comportamento. A intenção comportamental 

pode ser estudada apenas quando o comportamento em questão estiver sob controle voluntário. 

Além disso, quanto mais forte for a intenção de se envolver num comportamento, mais provável 

será seu desempenho (AJZEN, 1991).  
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O desempenho da maioria dos comportamentos depende, até certo ponto, de fatores não 

motivacionais, como disponibilidade de oportunidade e recursos necessários (dinheiro, 

habilidades, cooperação de terceiros e tempo). Esses fatores, quando unidos, são responsáveis 

pelo controle real das pessoas sobre o comportamento (AJZEN, 1991). 

A raiz dessa teoria vem de teorias como: aprendizagem animal, nível de aspiração, desempenho 

em tarefas psicomotoras e cognitivas e percepção e atribuição de pessoas, as quais partem da 

ideia de que a realização comportamental depende de um conjunto de motivações (intenção) e 

habilidades (controle comportamental) dos indivíduos (AJZEN, 1991).  

As principais teorias após o TPB, incluindo o TAM, excluíram o constructo atitude, pois esse 

respondia até certo ponto para o entendimento sobre a adoção de tecnologias, enquanto utilidade 

percebida e facilidade de uso percebida explicavam melhor a variável (KROENUNG; 

ECKHARDT, 2015).  

3.5 UTAUT – Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia 

Em relação às evoluções do Modelo de Aceitação Tecnológica, Venkatesh et al. (2003) 

desenvolveram uma teoria unificadora, chamada UTAUT (Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology) ou Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia, a que se agregou 

influência social e condições facilitadores ao TAM (BENBASAT; BARKI, 2007). 

No UTUAT destilaram-se os fatores críticos e contingenciais relativos à predição da Intenção 

comportamental de se usar uma tecnologia, principalmente com indivíduos no contexto 

organizacional (VENKATESH et al., 2003). Ela explicou cerca de 70% das variações na 

intenção de comportamento para o uso de tecnologia e cerca de 50% da variação no uso da 

tecnologia (VENKATESH et al., 2003).  

A teoria foi embasada em oito outras fundamentais: a Teoria da Ação Racionalizada (TRA), o 

Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM), o Modelo Motivacional (MM), a Teoria do 

Comportamento Planejado (TPB), a junção dos modelos TAM e TPB, o Modelo de Utilização 

do PC (MPCU), a Teoria da Difusão da Inovação e a Teoria Social Cognitiva (SCT). 

 O UTAUT, baseia-se em teorias de ampla aplicação em TI, aprovados pela Academia e por 

serem referência em periódicos internacionais (VENKATESH et al., 2003). 
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O modelo desenvolvido é composto por quatro variáveis: expectativa de esforço, influência 

social, condições facilitadoras e expectativa de desempenho; quatro variáveis moderadoras 

acrescentam-se a essas: sexo, experiência, idade e voluntariedade de uso (VENKATESH et al., 

2003). Na Figura 9, apresenta-se a teoria proposta por Venkatesh et al. (2003). 

Figura 9 – Teoria unificadora de Aceitação da Tecnologia (UTAUT) 

 
     Fonte: VENKATESH et al. (2003, p. 447). 

Após um modelo tornar-se bem difundido num determinado domínio, servirá para estudo em 

outras áreas (VENKATESH; DAVIS; MORRIS, 2007), como o comportamento em relação a 

tecnologias financeiras.  

Bobsin, Visentini e Rech (2009) afirmam que há basicamente duas vertentes de análise:  a 

primeira estuda o uso de sistemas de informações, enquanto a segunda estuda a análise de 

tecnologias em geral (BOBSIN; VISENTINI; RECH, 2009).  

Slade et al. (2015) estenderam o UTAUT a três novos constructos: Capacidade de Inovação, 

Risco e Confiança. Os resultados mostraram que a expectativa de desempenho, a capacidade 

de inovação e o risco percebido influenciaram significativamente as intenções dos não-usuários 

de adotar o Mobile Payment. Por sua vez, a expectativa de esforço não (SLADE et al., 2015). 

3.6 Adoção e Difusão de Inovação e Tecnologia 

Os modelos de adoção e difusão de inovações aplicam-se a usuários ou empresas. No Quadro 

4 são descritos esses modelos, que podem ser utilizados para o estudo de adoção de inovações 

em âmbito pessoal e organizacional. 
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Quadro 4 – Nível de Adoção das Teorias de Adoção 

AUTORES MODELO TEÓRICO 

 

NÍVEL EM QUE A ADOÇÃO É 

REALIZADA 

Ajzen (1991) Teoria do Comportamento 

Planejado 
PESSOAL  

Moore e Benbasat 

(1991) 

Características Percebidas da 

Inovação 
PESSOAL  

Davis (1985) Modelo de Aceitação de 

Tecnologia 
PESSOAL  

Venkatesh e Davis 

(2000) 

Modelo de Aceitação de 

Tecnologia II 
PESSOAL  

Venkatesh et al. 

(2003) 

Teoria Unificada de aceitação e 

uso da tecnologia (UTUAT) 
PESSOAL  

Venkatesh e Bala 

(2008) 

Modelo de Aceitação de 

Tecnologia III 
PESSOAL  

Rogers (2003) Teoria Difusão da Inovação 

(DOI) 
PESSOAL ORGANIZACIONAL 

      Fonte: Elaborado pelo Autor. 

O Quadro 4 descreve ainda que a maioria das teorias descreve a adoção de inovações no âmbito 

pessoal ou individual. Em sentido contrário, Rogers introduziu a teoria de Difusão de Inovação 

em 1962, que prevê taxas de difusão de inovações tanto para indivíduos quanto para 

companhias.  

3.7 Proposta de um Modelo Teórico Integrado 

A seguir será delineada uma proposta de um modelo integrado de adoção de inovação, 

utilizando-se como base os preceitos tratados neste capítulo. Os constructos utilizados a seguir 

serão descritos conforme a revisão da literatura, com o objetivo de demonstrarem seu papel no 

modelo teórico. Além disso, serão apresentadas as medidas estatísticas originalmente propostas. 

Também, foram desenvolvidas escalas para uma abordagem geral, não relacionados a uma 

tecnologia específica. Permitem certas adaptações para uso, conforme a inovação a ser estudada 

(MOORE; BENBASAT, 1991). Os autores ainda afirmam que a intenção deles é que as escalas 

desenvolvidas possam ser aplicadas a uma grande variedade de inovações, principalmente no 

campo da tecnologia da informação.  

Portanto, os constructos, foram adaptados à tecnologia do crowdfunding. O ponto de vista desta 

pesquisa refere-se à visão dos fundadores (empreendedores), ou seja, aqueles que utilizam o 

crowdfunding para buscar recursos financeiros para seus projetos.  Em seguida, são descritas 

as variáveis, afim de demostrar o seu papel dentro do modelo teórico que será apresentado.
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3.7.1 Compatibilidade 

A “Compatibilidade é definida como o grau em que uma inovação é percebida como consistente 

com os valores existentes dos potenciais usuários, suas experiências prévias e suas 

necessidades” (ROGERS, 2003). 

Esse constructo foi escolhido, pois tem como objetivo mensurar quanto uma inovação é 

compatível com o estilo de vida do indivíduo; neste caso, os empreendedores fundadores de 

startups.  

Baseado em Moore e Benbasat (1991), foram adaptadas quatro perguntas para medir o 

constructo Compatibilidade. Sendo que, a Figura 10, que representa as perguntas utilizadas para 

medir a variável. 

Figura 10 – Variável Compatibilidade 

 
    Fonte: Moore e Benbasat (1991). 

A operacionalização do constructo foi baseada nas escalas definidas por Moore e Benbasat 

(1991), sendo que os autores realizaram quatro testes, sendo dois durante o teste piloto e dois 

no teste de campo. Os Alfas de Cronbach na segunda etapa são respectivamente 0,88 e 0,83, 

portanto, são acima de 0,80 indicado pela literatura.  

Tabela 1 – Escala para mensuração do constructo Compatibilidade 

O crowdfunding tem relação com o meu dia a dia. 

O crowdfunding é compatível com as atividades profissionais. 

O crowdfunding adapta-se muito bem às necessidades profissionais por empréstimos. 

O crowdfunding ajusta-se bem aos tipos de empréstimo que utilizo.  

Fonte: Adaptada de Moore e Benbasat (1991).   

Ela vem sendo utilizada como constructo em diversos setores; entre eles, os que envolvem 

serviços financeiros, mais especificamente em pagamentos móveis (CHEN, 2008) e mobile 

banking (PÜSCHEL; MAZZON; HERNANDEZ, 2010; LIN, 2011).  
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3.7.2 Complexidade  

A Complexidade é definida como o grau de dificuldade em que uma inovação é percebida como 

difícil de ser utilizada (MOORE; BENBASAT, 1991). Entende-se que seja considerada uma 

barreira significativa na adoção de novas tecnologias no ambiente da internet (TEIXEIRA 

FILHO, 2015). 

Neste estudo, a variável foi medida, utilizando-se as perguntas a esquerda, representadas na 

Figura 11 e baseadas em Moore e Benbasat (1991). 

Figura 11 – Variável Complexidade 

 
    Fonte: Moore e Benbasat (1991). 

As complexidades de algumas tecnologias, como o Mobile Payment, com várias ofertas de 

vários fornecedores não coordenados, por meio de variadas tecnologias, deixaram os 

consumidores confusos. Tais fatores reduzem a confiança e a segurança na nova tecnologia 

(SLADE et al., 2015) 

O constructo Complexidade possui semelhança com o constructo Vantagem Relativa de Rogers 

(MOORE; BENBASAT, 1991), ou seja, trata-se do nível em que um indivíduo acredita que 

utilizar um sistema particular seria livre de esforço (DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1989) 

ou livre de esforço físico e mental (MOORE; BENBASAT, 1991).  

Tabela 2 – Escala para mensuração do constructo Complexidade 

O conceito do crowdfunding está claro para mim. 

Acredito que seria fácil utilizar o crowdfunding para financiar meu projeto. 

Sinto que não teria dificuldade em utilizar o crowdfunding. 

Aprender a utilizar o crowdfunding seria fácil para mim. 

Fonte: Adaptada de Moore e Benbasat (1991). 

O estudo de Moore e Benbasat (1991) descreve um índice de confiabilidade de 0,81 (alfa de 

Cronbach) para a primeira amostra e 0,80 para a segunda. Adicionalmente, Taylor e Todd 
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(1995) concluíram que quanto maior for a Vantagem Relativa e menor for a Complexidade 

percebida, maiores serão as atitudes em relação a um sistema de informação. 

3.7.3 Visibilidade  

A partir do constructo Observabilidade, definido como o grau em que os resultados de uma 

inovação e a própria inovação são visíveis e comunicáveis a outras pessoas, criou-se o 

constructo de Visibilidade (MOORE; BENBASAT, 1991).  

Figura 12 – Variável Visibilidade 

 
    Fonte: Moore e Benbasat (1991). 

Moore e Benbasat (1991) indicam que para a medição do constructo Visibilidade, devem ser 

elaboradas quatro perguntas, adaptáveis a tecnologia em questão, as quais estão ilustradas na 

Figura 12. Eles sugerem que os constructos Visibilidade e Demonstração de Resultados, 

possuem origem no constructo Observabilidade. O constructo Visibilidade é demonstrado na 

Tabela 3. 

Tabela 3 – Escala para mensuração do constructo Visibilidade 

Acho que daqui a algum tempo vou ver muitos empreendedores usando o crowdfunding. 

Será comum ver muitos empreendedores usando o crowdfunding para financiar seus projetos. 

Quando empreendedores observarem as transações que outros estão fazendo por meio do 

crowdfunding, eles vão sentir-se muito estimulados a também utilizá-lo. 

Em pouco tempo a maioria dos empreendedores estará usando o crowdfunding. 

Fonte: Adaptada de Moore e Benbasat (1991). 

Moore e Benbasat (1991) descrevem Visibilidade como o grau com que os benefícios de uma 

inovação são visíveis a potenciais novos adotantes. Eles relatam ter encontrado um índice de 

confiabilidade de 0,72 e 0,73 (alfa de Cronbach) cada uma das amostras, por meio da escala 

desenvolvida.  
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3.7.4 Demonstração de Resultados 

Esse constructo também teve origem no constructo observabilidade, com base na teoria de 

difusão de Rogers (2003). Rogers afirma que, em razão da complexidade do constructo 

Observabilidade, optou-se por dividi-lo em dois novos (MOORE; BENBASAT, 1991).  

Para mensurar-se o constructo Demonstração de Resultados, Moore e Benbasat (1991), 

sugerem utilizar o modelo da Figura 13, o qual também pode conter adaptações conforme a 

tecnologia estudada. 

Figura 13 – Variável Demonstração de Resultados 

 
   Fonte: Moore e Benbasat (1991). 

Na Tabela 4, estão os indicadores do constructo Demonstração de Resultados, os quais possuem 

indicadores adaptados com base na obra de Moore e Benbasat (1991).  

Tabela 4 – Escala para mensuração do constructo Demonstração de Resultados 

Não tenho/terei dificuldades em explicar para outras pessoas os benefícios de utilizar o 

crowdfunding para obter-se um financiamento. 

Acredito que posso/poderia dizer para outras pessoas quais foram os resultados que 

obtenho/obteria ao realizar um financiamento por meio do crowdfunding. 

Os benefícios de utilizar o crowdfunding para realizar um financiamento são claros para mim. 

Acredito que os benefícios de se utilizar o crowdfunding são/seriam facilmente percebidos 

por outras pessoas. 

Fonte: Adaptada de Moore e Benbasat (1991). 

Esses indicadores definem o constructo como o grau com que uma inovação pode ser observada 

antes de sua adoção. Durante a criação das escalas de mensuração, Moore e Benbasat (1991), 

obtiveram índices de confiabilidade de 0,81 e 0,77 (alfa de Cronbach). 
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3.7.5 Testabilidade 

Pode ser descrita como o grau que uma inovação é ou pode ser experimentada durante um 

período limitado (ROGERS, 2003). Um consumidor que possa optar por testar uma inovação, 

apresentará menos dúvidas em relação a adotá-la, pois será possível utilizá-la e testá-la.  

Tabela 5 – Escala para a mensuração do constructo Testabilidade 

Considero muito importante testar o crowdfunding, antes de lançar um projeto nele. 

Se eu pudesse testar o crowdfunding, eu poderia utilizá-lo futuramente. 

Quanto mais familiarizado com a tecnologia do crowdfunding, mais irei utilizá-la. 

Fonte: Adaptada de Moore e Benbasat, (1991). 

Segundo Moore e Benbasat (1991), esse constructo deve ser analisado com cautela, pois não 

possui relevância no contexto organizacional. Apresenta, porém, significativa importância no 

contexto do consumidor. Nesse contexto, o indivíduo adota uma inovação em que assume um 

risco inerente a seu comportamento (MOORE; BENBASAT, 1991).  

Neste estudo, a Testabilidade é examinada por perguntas à esquerda do modelo da Figura 14, 

sendo que essas representam as perguntas testadas no questionário. 

Figura 14 – Variável Testabilidade  

 
    Fonte: Moore e Benbasat (1991). 

Ainda segundo Moore e Benbasat (1991), o Alfa de Cronbach para o constructo foi de 0,73 na 

primeira amostra e 0,71 no segundo. Logo, ligeiramente menor que os outros Alfas testados 

pelos autores.    

3.7.6 Confiança  

A confiança é uma crença subjetiva (SLADE et al., 2015). No contexto da tecnologia do 

crowdfunding, adaptou-se como essa cumprirá seu proposito e desempenhará um papel 

importante à seu público-alvo. 
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Assim como Kang et al. (2016), esse estudo limita-se a descrever a definição de confiança 

relacionadas ao crowdfunding, pois o termo é amplo e nem todas as relações de confiança 

podem ser descritas por uma definição única. 

Os fundadores ou tomadores de recursos, possuem informação limitada disponível e assim, 

procuram reduzir as incertezas e complexidade das transações on-line, aplicando atalhos 

mentais (YU; BALAJI; KHONG, 2015).  

Kang et al. (2016) afirmam que, para desenvolver-se um quadro de análise apropriado para o 

crowdfunding, é necessário que as pesquisas futuras continuem a incluir o constructo da 

Confiança. 

Neste estudo, a Confiança, poderá contribuir para o aumento do sucesso na adoção do 

crowdfunding. O modelo da variável Confiança está ilustrado na Figura 15 e, por meio das 

questões aplicadas, pode-se medir a variável, conforme descreve Kang et al. (2016). 

Figura 15 – Variável Confiança 

 
    Fonte: Adaptado de Kang et al. (2016) 

Conforme indicado por Kang et al. (2016), esse estudo utilizará o conceito de confiança entre 

o usuário e a plataforma. Além disso, existem dois tipos de confiança. O primeiro está 

relacionado com um fator da personalidade, conhecido como “confiança de relacionamento”, e 

o segundo, conhecido como “confiança calculada”. 

Tabela 6 – Escala para mensuração do constructo Confiança 

Confiança calculada 

Eu posso confiar no projeto do crowdfunding e na plataforma. 

O projeto de crowdfunding e plataforma têm minha confiança. 

O projeto de crowdfunding e a plataforma têm alta integridade. 

Fonte: Kang et al. (2013). 

A confiança calculada também é conhecida como a “confiança da mente”, e é utilizada nas 

condições comerciais de trocas (produtos e recursos financeiros) (KANG et al., 2016). Os 
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autores ainda descrevem que a confiança de relacionamento, baseia-se nas consecutivas 

interações entre apoiadores e fundadores, e decorre de laços emocionais entre as partes. 

 Uma vez que o objetivo de pesquisa não prevê o estudo da interação entre apoiadores e 

fundadores, apenas a confiança calculada será objeto de análise deste constructo. 

3.7.7 Intenção  

A intenção de realizar um comportamento é responsável significativamente pela variância do 

constructo comportamento. A intenção de uma pessoa realizar (ou não) um comportamento é 

um determinante imediato da ação (AJZEN, 1991). Portanto, quando utilizado dentro do 

contexto apropriado, o constructo poderá prever a realização do comportamento. 

Hernandez e Mazzon (2007) descrevem que uma das linhas de estudo mais importantes na área 

de aceitação individual de novas tecnologia utiliza a intenção comportamental (intenção de 

adotar uma nova tecnologia) ou o próprio comportamento (adoção efetiva de uma variável 

dependente).  

Na Figura 16 constam a variável intenção, que foi adaptada para mensurar a adoção do 

crowdfunding, utilizando-se de quatro perguntas, conforme descreve Taylor e Todd (1995). 

 

Figura 16 – Variável Intenção de Adoção do Crowdfunding 

 
Fonte: Taylor e Todd (1995) 

Nesta pesquisa, o constructo intenção em realizar o comportamento será adaptado para a 

intenção de se tomarem recursos no crowdfunding. Na Tabela 7, foram separados os usuários 

dos não usuários do crowdfunding, com a respectiva adaptação dos indicadores conforme o 

contexto de cada segmento.  
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Tabela 7 – Escala para mensuração do constructo Intenção  

Usuários 

Faço a boa parte da captação de recursos por meio do crowdfunding. 

Incentivo colegas empreendedores a usarem o crowdfunding. 

Usar o crowdfunding faz parte de minha rotina diária. 

Não usuários 

Pretendo utilizar o crowdfunding. 

Pretendo utilizar o crowdfunding para acessar e utilizar uma fonte de financiamento a meus 

projetos. 

Irei utilizar o crowdfunding frequentemente.  

Pretendo incentivar outras pessoas a utilizarem o crowdfunding. 

Fonte: Adaptada de Taylor e Todd (1995). 

 

A intenção em se adotar o crowdfunding ou o indicador do constructo intenção da realização 

do comportamento basearam-se nos estudos de Taylor e Todd (1995). Segundo esses autores, 

foi desenvolvida uma escala para a mensuração da intenção de realizar um comportamento, 

com um índice de confiabilidade de 0,91 (Guttman’n Lower Bound). 

3.8 Modelo Conceitual 
 

Após a revisão da literatura, identificou-se um modelo conceitual para o estudo do 

crowdfunding. Baseia-se na inserção de conceitos, das teorias de adoção e difusão de 

tecnologia, além de conceitos do crowdfunding. Na Figura 17, são ilustrados os constructos e 

as variáveis que permitem descrever os fatores mais relevantes para a adoção da tecnologia em 

questão. 

Em que pese os constructos ilustrados da Figura 17, após a qualificação do projeto de pesquisa, 

optou-se por selecionar 7 dos 12 constructos. A principal razão para tal escolha, refere-se ao 

tempo disponível para se realizar a pesquisa.  

Os constructos selecionados baseiam-se nas teorias de adoção e difusão de tecnologia apenas. 

Portanto, optou-se por descrever os fatores relacionados a Plataforma e a Norma Subjetiva em 

uma próxima pesquisa. 
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Figura 17 – Modelo Conceitual Preliminar para a Adoção do Crowdfunding 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

O método de análise escolhido também corroborou com a escolha parcial dos constructos. Pois, 

para a análise do Modelo Conceitual Preliminar, indica-se a análise por meio de equações 

estruturais.  

Após a seleção de apenas 7 constructos, o modelo conceitual foi estabelecido. As hipóteses 

também são descritas e integradas ao modelo conceitual e foram analisadas por Regressão 

Linear Múltipla. 

Compreendendo que a intenção é uma das etapas da adoção, foram estudados modelos de 

adoção com o objetivo de se identificarem fatores que contribuam ou estejam relacionados com 

o comportamento do usuário e com a utilização do crowdfunding. 

Gomber, Koch e Siering (2017) indicam que o comportamento do usuário é o fator mais 

importante para compreender a adoção do crowdfunding. O comportamento nesse caso é 

determinado por ações e decisões específicas.  

Beaulieu, Sarker e Sarker (2015) ainda indicam que o crowdfunding está no estágio de 

“nascimento” com nenhum framework (quadro de investigação), nas diversas disciplinas. 

Ainda segundo os autores, as pesquisas existentes, possuem foco no estágio durante o período 

de arrecadação de recursos.  
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Um dos possíveis quadros de análise, deve considerar que “o processo do crowdfunding 

depende intensamente da tecnologia” (BEAULIEU; SARKER; SARKER, 2015, p. 3). Os 

autores ainda afirmam ser impossível conceituar o crowdfunding fora do ambiente tecnológico, 

pois é ele quem permite aproximar fundadores de apoiadores.  

Existe uma diversidade de modelos de adoção de tecnologia. Nesta pesquisa, elaborou-se o 

Modelo Conceitual (Figura 18), a partir das teorias TAM de Davis (1985), DOI de Rogers 

(2003) e a partir dos instrumentos de medição sugeridos por Moore e Benbasat (1991).  

Os pesquisadores podem escolher os constructos que acham apropriados, desde que haja o 

desenvolvimento de um modelo unificado capaz de exemplificar o processo de adoção da 

tecnologia (VENKATESH et al., 2003).  

Os antecedentes do constructo intenção de adoção à tecnologia do crowdfunding foram 

adaptados do modelo de aceitação de tecnologia (TAM), incluindo o constructo Facilidade de 

Uso Percebida (Complexidade).  

Além disso, a TRA (Teoria da Ação Racional) propõe que a atitude medeia a relação entre os 

constructos e a intenção de adoção (TAYLOR; TODD, 1995), porém a literatura sugere ser 

possível encontrar um coeficiente de determinação de adoção significante, em que não há a 

mediação da variável atitude (HERNANDES; MAZZON, 2007). Elaborou-se, portanto, o 

modelo conceitual da Figura 17, com base nessa teoria. 

Os constructos Compatibilidade, Visibilidade, Demonstração de Resultados e Testabilidade 

foram extraídos da teoria de difusão de inovações (DOI). Para completar o modelo, utilizou-se 

o constructo Confiança, anteriormente aplicado no contexto de adoção de inovações (SLADE 

et al., 2015; KANG et al., 2016).  

A literatura também sugere que os constructos são utilizados no contexto de adoção de 

tecnologias financeiras (HERNANDEZ; MAZZON, 2007; PÜSCHEL, 2009; PIAZENTINI, 

2015), como: o mobile payment, mobile banking e o internet banking. 
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Figura 18 – Modelo Conceitual para Adoção do Crowdfunding 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A seguir, detalham-se as hipóteses (H) de pesquisas descritas nesta dissertação, as quais foram 

baseadas no capítulo de fundamentação teórica e definições operacionais e técnicas. Essas 

hipóteses foram testadas em outros estudos de forma isolada; nesta dissertação, busca-se a 

junção de todos os fatores para testá-los simultaneamente e posteriormente, avaliá-las por 

Regressão Linear Múltipla. 

H1- Quanto mais compatível for o estilo de vida do empreendedor ao crowdfunding, mais 

positiva será sua atitude em relação a adotar o crowdfunding. 

H2- Quanto maior for a facilidade de uso percebida por um indivíduo em relação ao 

crowdfunding, mais positiva será sua atitude em relação a adotar o crowdfunding. 

H3- Quanto mais visíveis forem os resultados de se utilizar o crowdfunding para outros 

empreendedores, mais positiva será a atitude de um indivíduo em relação a adotar o 

crowdfunding. 

H4- Quanto maior for a possibilidade de se demonstrarem os resultados a outros 

empreendedores, mais positiva será a atitude de um empreendedor em relação ao crowdfunding. 

H5- Quanto maiores forem as oportunidades de um empreendedor testar o crowdfunding, maior 

será sua atitude em relação à adoção do crowdfunding. 

H6- Quanto maior for a confiança que um empreendedor deposita na plataforma, maior será 

sua intenção em adotar o crowdfunding 

H7- Quanto maior for a atitude de um empreendedor em relação ao crowdfunding, maior será 

sua intenção de utilizar o crowdfunding. 

 



44 

 

 

4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste capítulo serão apresentados os aspectos que conduzem a escolha do plano de pesquisa 

mais adequado para encontrar as respostas para os objetivos formulados no início desta 

dissertação.  

4.1 Planejamento da pesquisa 

A metodologia nas pesquisas científicas pode ser equiparada a uma preocupação instrumental. 

A palavra “metodologia” é de origem grega e significa o caminho para se chegar a determinado 

fim ou objetivo (THEÓPHILO; MARTINS, 2009). 

Ainda segundo esses autores, o polo epistemológico exerce uma função de vigilância crítica da 

pesquisa. Esta pesquisa é construída sobre três paradigmas básicos: abordagens empírico-

positivistas, fenomenologia e crítica-dialética.  

A pesquisa pode ser conceituada como um método de pensamento reflexivo, por meio de um 

processo formal, no qual é utilizado um trabalho científico (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Além disso, as autoras argumentam que a pesquisa é realizada como forma de descoberta, seja 

para a de verdades parciais, seja para conhecimento da realidade.  

As pesquisas que tratam do positivismo devem ser objetivas e neutras, por uma visão racional, 

determinista e cartesiana da realidade. Não obstante, devem ser caracterizadas pela separação 

total entre o pesquisador e o objeto da pesquisa (DINIZ et al., 2006). 

A classificação das pesquisas como “puras” e “aplicadas” mostra-se incoerente, pois a ciência 

tem por objetivo tanto o conhecimento quanto as contribuições práticas. “Uma pesquisa sobre 

problemas práticos pode conduzir a descobertas de princípios científicos. Da mesma forma, 

uma pura pode fornecer conhecimentos passíveis de aplicação prática” (GIL, 2016, p. 2). 

Nesse contexto, as pesquisas classificadas como positivismo organizacional são aquelas que 

buscam a relação entre causa e efeito, com o objetivo de revelar a origem dos fatos nas 

organizações (DONALDSON, 2005). Além disso, tais pesquisas utilizam abordagens 

quantitativas e análises estatísticas. 

A ciência pode ser caracterizada como uma descrição dos fatos baseados em observações e 

experimentos que permitem estabelecer induções (THEÓPHILO; MARTINS, 2009). A ciência 
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consegue explicar apenas a face observável da realidade, ou a superfície dos fenômenos, ou 

seja, o estudo empírico deve validar o modelo teórico. Nesse sentido, o positivismo 

organizacional busca entender como a organização opera, buscando definir que X causa Y. 

(THEÓPHILO; MARTINS, 2009). 

Esta pesquisa pode ser caracterizada como positivista, pois busca investigar se as variáveis X, 

determinadas pelos fatores de adoção (variáveis independentes), estão relacionadas com Y, aqui 

determinadas pelo uso do crowdfunding (variável dependente). 

Cooper e Schindler (2014) indicam que as pesquisas descritivas são aquelas que possuem como 

objetivo descobrir quem, o quê, quando ou quanto. Grande parte das pesquisas com objetivos 

profissionais são realizadas nessa categoria (GIL, 2016).  Nesta pesquisa, utilizou-se o modelo 

descritivo, pois busca-se descrever os fatores que levam um indivíduo a adotar ou não o 

crowdfunding (fenômeno).  

Os questionários descritivos são aqueles que objetivam compreender a relevância de certo 

fenômeno e descrever sua distribuição em alguma população. Além disso, neste tipo de 

pesquisa não se almeja criar uma teoria, mas prover um refinamento (FORZA, 2002). 

O levantamento de dados foi obtido por meio de um questionário estruturado, que possibilitou 

aos entrevistados responderem à elucidação de informações específicas. Buscou-se adaptar as 

questões para o estudo de forma clara, para não gerar qualquer dúvida sobre a validade e 

relevância e para não impossibilitar a replicação dele. 

4.2 Planejamento Amostral 

Devido a restrições de tempo e custo, justifica-se o uso de amostragem para esta pesquisa 

(THEÓPHILO; MARTINS, 2009). Este tipo de análise permite que, a partir da seleção de 

alguns elementos da população, elaborem-se conclusões sobre ela (COOPER; SCHINDLER, 

2014). 

Esta pesquisa foi realizada por meio de estudo dos elementos que compõem uma amostra 

extraída da população. Neste caso, serão empreendedores, mais especificamente, os fundadores 

e cofundadores de startups, pois são os principais usuários do crowdfunding (BEAULIEU; 

SARKE; SARKE, 2015). Ainda segundo os autores, o vocábulo “fundador” possui abrangência 

em seu significado e seu uso atual na literatura empresta credibilidade ao termo.  
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O Brasil possui aproximadamente 22 milhões de empreendedores estabelecidos (SEBRAE, 

2016). O mesmo relatório indica que o Estado de São Paulo é o que concentra o maior número 

de empreendedores no Brasil. Por esta razão, adotou-se uma amostragem por conveniência, que 

consiste em selecionar uma parcela da população que seja mais acessível. 

O Autor obteve as respostas por meio de um questionário em papel e, posteriormente, 

transcreveu para o meio eletrônico do Google Form. Durante as entrevistas, realizou-se um 

conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis, que se desejava medir ou 

descrever (THEÓPHILO; MARTINS, 2009).  

Segundo dados da Associação Brasileira de Startups (ABS), em 2017 o Estado de São Paulo 

possuía 1320 startups cadastradas, que correspondiam a 31% do total nacional. O segundo 

Estado, Minas Gerais, com aproximadamente 10%, e em seguida o Rio de janeiro com 9%. 

As perguntas foram aplicadas em incubadoras de startups (Cubo e Google Farm) e na feira de 

tecnologia Campus Party. Esses locais são ideais, pois concentram startups que são um “grupo 

de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições 

de extrema incerteza” (SEBRAE, 2018). E fazem parte do público-alvo da tecnologia do 

crowdfunding.  

Conforma a Tabela 8, uma parte dos questionários foi respondida eletronicamente por meio do 

uso de redes sociais.  

Tabela 8 – Meio de Coleta de Dados 

Meio 
Entrevistas 

(n= 68) 

Total por meio 

(n= 68) 

% Total 

de meio 
Local % Local 

Pessoalmente 27 

64 94% 

Google Campus 40% 

Pessoalmente 20 Campus Party 29% 

Pessoalmente 17 Cubo 25% 

Remotamente 4 4 6% Formulário 

Google 

6% 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

O ponto de corte utilizado foram empreendedores que, fundaram ou ajudaram a fundar uma 

startup (founders e cofunders), e que também, conheciam o processo de tomar recursos de 

financiamentos, ou seja, aqueles habituados com a captação financeira. Uma vez que conheciam 

e, portanto, entendem o processo de crédito, tornaram-se público-alvo do crowdfunding e desta 

pesquisa. 
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A pesquisa foi realizada entre 18.01.2018 e 20.02.2018 e totalizou 89 empreendedores. Na 

Tabela 9, são descritos os resultados da primeira seção do questionário. Utilizando-se questões-

filtro, eliminaram-se aqueles que não conheciam a tecnologia (descartados). 

Tabela 9 – Características da amostra da pesquisa. 

Características N % 

Usuários do crowdfunding e conhecem a tecnologia 10 11% 

Não usuários do crowdfunding, mas conhecem a tecnologia 58 65% 

Descartados 21 24% 

Total da Amostra 89 100% 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Ampliando-se os questionários descartados, há também aqueles que não conheciam o processo 

de captação de recursos financeiros. Eles foram invalidados por meio da pergunta Q.2 do Bloco 

1 e correspondem a 43% do total de descartes, conforme descrito na Tabela 10. 

Acredita-se que, em relação aos que foram descartados, por não conhecerem o processo de 

captação de recursos financeiros, haveria alguns que, se houvesse a possibilidade de serem 

investigados, poderiam ser validados. Porém buscou-se, com a pergunta, identificar aqueles que 

realmente são comprometidos com a busca de recursos financeiros.  

Buscou-se evitar qualquer viés e “erros de medida” estatística, que ocorrem quando o 

respondente possui falta de habilidade em fornecer informações precisas (HAIR JR. et al., 

2009). 

Tabela 10 – Questionários invalidados e os motivos. 

Motivos  N % 

Não conhece o processo de tomada de recursos financeiros 9 43% 

Não conhece o crowdfunding 12 57% 

Total de questionários invalidados 21 100% 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Ao pesquisador cabe o papel de identificar apropriadamente os respondentes, pois as respostas 

dos pouco informados sobre o tema (não conhecedores e não usuários) podem aumentar a 

aleatoriedade e o viés da pesquisa (FORZA, 2002). Os questionários descartados, 24% da 

amostra, contribuem para reduzir o viés, conforme as orientações do Capítulo 2, em relação ao 

público-alvo da tecnologia.   
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Com relação à aleatoriedade e independência, constata-se que a amostra não é probabilística, 

ou seja, os elementos do estudo não foram sorteados de forma aleatória. Os usuários e não 

usuários do crowdfunding formam grupos independentes, na medida em que o banco de dados 

foi controlado, para separar e diferenciar ambos os grupos. 

4.3 Instrumentos de Pesquisa 

Foi utilizada a técnica de pesquisa survey, em que se coletaram os dados por meio de um 

questionário. Foram utilizados os constructos da teoria de difusão de inovação e das teorias de 

adoção de tecnologia e inovações, testados na seção de “questões específicas” do questionário. 

Acredita-se que estes possuem influência no processo de adoção do crowdfunding. 

As variáveis independentes do estudo possuem origem em teorias com base na psicologia social 

e estudos de adoção de sistemas de informação, no contexto de organizações empresariais. As 

escalas são baseadas em estudos empíricos, utilizados amplamente na Academia, que 

contemplam uma confiabilidade aceitável para cada um dos itens, porém a escala neste trabalho 

foi adaptada e revista para a tecnologia do crowdfunding.   

No Quadro 5 são descritos dados do questionário aplicado, como fonte teórica, objetivo do 

constructo e de qual bloco fez parte respectivamente.  

O questionário anexo ao Apêndice 1 é composto por 3 blocos, formado respectivamente por: 

questões-filtro, teste dos constructos e questões específicas. Com o objetivo de identificar quais 

fatores (variáveis independentes) possuem maior influência no processo de adoção da 

tecnologia do crowdfunding, a segunda seção foi desenvolvida a partir dos constructos: 

“Compatibilidade”, “Complexidade”, “Visibilidade”, “Demonstração de Resultados”, 

“Testabilidade”, “Intenção” e “Confiança”. 

Quadro 5– A relação entre o modelo conceitual e o questionário 

QUESTÕES BLOCO 
OBJETIVO/ 

CONSTRUCTO 
FONTE TEÓRICA 

1 a 6 1.º Refinar o público --- 

1 2.º Compatibilidade DOI (Rogers, 2003) 

2 2.º 
Complexidade TAM (Davis, 1985), DOI 

(Rogers, 1983) 

3 2.º Visibilidade DOI (Rogers, 2003) 

4 2.º 
Demonstração de 

Resultados 

DOI (Rogers, 2003) 

5 2.º Testabilidade DOI (Rogers, 2003) 

   continua 
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   continuação 

6 2.º 
Confiança Kang et al. (2016), Slade et al. 

(2015). 

7 2.º Intenção DOI (Rogers, 2003) 

1 a 4 3.º 
Específicas do 

respondente 

--- 

                      Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Desconsideraram-se as variáveis moderadoras de Venkatesh et al. (2003), pois este estudo não 

almeja aferir resultados referentes ao gênero, idade ou experiência do empreendedor. Num 

próximo estudo poderá testar se essas variáveis exercem influência na adoção do crowdfunding, 

conforme detalhado na seção de Sugestões de Estudos Futuros. 

Com relação à Norma Subjetiva, Taylor e Todd (1995) descrevem que existem três 

influenciadores na adoção de uma nova tecnologia: subordinados, superiores e os colegas. Cada 

um desses grupos possui uma influência diferente sobre a norma subjetiva.  

Desconsiderou-se a normal subjetiva, devido às características do público-alvo do estudo. Os 

fundadores, muitas vezes, encontram-se em startups, compostas por poucos funcionários, 

ausência de subordinados ou superiores.  

4.4 Coleta de dados 

4.4.1 Pré-teste 

Aplicou-se um questionário do tipo estruturado, com questões fechadas, composto por uma 

escala de múltiplos itens do tipo Likert. A escala possui sete pontos, em que 1 significa discordo 

totalmente e 7 concordo totalmente. Esse tipo de escala é frequentemente usado em estudos de 

adoção de tecnologia, como por Slade et al. (2015). 

Uma vez identificadas as unidades de análise e os procedimentos de administração dos 

questionários, o pesquisador deve testar o que foi proposto (FORZA, 2002). A versão final do 

questionário foi submetida a dois colegas acadêmicos e um especialista do setor. O objetivo de 

submetê-lo a colegas foi testar se o questionário atende aos objetivos da pesquisa, enquanto a 

especialistas do setor foi identificar se haveria perguntas óbvias.  

O principal resultado desta etapa obteve-se com os colegas acadêmicos; um deles indicou a 

necessidade de esclarecer quem é o público-alvo da pesquisa. Assim, incluiu-se, antes do 

questionário, uma descrição detalhada dos conhecimentos necessários para responder à 
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pesquisa. Objetivou-se estudar aqueles que conhecem o processo de tomada de recursos 

financeiros, pois acredita-se que poderiam estimar se o crowdfunding seria útil para sua 

atividade, comparado com o mainstream de captação de recursos. 

4.4.2 Teste-Piloto 

O objetivo desta etapa refere-se a colher percepções sobre a clareza das instruções e das 

questões, se houve algum problema na compreensão do tipo de resposta esperada e se a 

administração dos procedimentos foi efetiva (FORZA, 2002). Portanto, após o pré-teste, 

realizou-se um teste-piloto com 3 potenciais respondentes na incubadora de startups Google 

Campus, em São Paulo. 

Após os feedbacks, incluíram-se definições, como na questão “6A”, em que se definiu o que é 

plataforma. Além disso, foi constatado que um dos respondentes possuía um projeto que não 

necessitava de recursos financeiros. Tratava-se de uma ideia, e, portanto, não era público-alvo 

desta pesquisa.  

Com o intuito de filtrar ideias, de projetos que realmente necessitam de investimentos, criou-se 

a Questão-filtro n.º 5, em que foram descritas as fases de investimentos que os novos negócios 

possuem.  

Também, descreveu-se na Questão 2, o conceito do Sebrae (2018), que classifica o 

empreendedor como aquele que sai do campo das ideias e parte para a ação. Ou seja, aquele 

que desenvolve um produto, serviço, método de produção ou novo mercado.  

Por fim, os comentários nesta etapa colaboraram para reduzir as incertezas e para aprimorar os 

filtros sobre o público-alvo.   

4.5 Estratégia de análise de dados 

As pesquisas que envolvem constructos da Psicologia Organizacional utilizam modelos 

multivariados para examinar os complexos relacionamentos entre comportamentos e ambientes 

organizacionais (ABBAD; TORRES, 2002). Os autores descrevem que, para estudar as 

variáveis, os pesquisadores realizam pesquisas de campo e, após, os dados são geralmente 

analisados por Regressão Múltipla.  
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Com relação às pesquisas sobre os sistemas de informações, há uma tendência de se analisarem 

as interações entre variáveis quantitativas. O uso de técnicas estatísticas como a modelagem de 

equações estruturais pelo método PLS é indicado, para detectar os efeitos de múltiplas 

interações (CHIN et al., 2003).  

As equações estruturais também foram utilizadas em outros estudos que tratam de adoção de 

novas tecnologias, como em Püschel (2009) e Slade et al. (2015), que pesquisaram sobre os 

fatores de adoção do Mobile Banking. Isso se deve ao fato de que a maioria dos estudos utiliza 

a estrutura da Teoria da Ação Racionalizada (TRA) de Fishbein e Ajzen (1975), composta por: 

crenças – atitudes – intenção – comportamento (HERNANDEZ; MAZZON, 2007).  

Em contraponto a Chin et al. (2003), as equações estruturais possuem algumas desvantagens, 

como a complexidade de adição de variáveis não latentes como: idade, renda, sexo e entre 

outros. Além de variáveis dicotômicas (adotar ou não) e a necessidade de amplas amostras 

(HERNANDEZ; MAZZON, 2007).  Ainda segundo os autores, quando o modelo teórico não 

prevê o constructo “atitude” influenciando a “intenção” de adoção, o uso de Regressão Linear 

Múltipla é o mais indicado.  

A proposta dos autores Hernandez e Mazzon (2007) de um novo modelo teórico, em que as 

atitudes são influenciadoras da adoção da tecnologia, com uma variável dependente e uma única 

relação, vai ao encontro de Hair Jr. et al. (2009), que indicam a Regressão Múltipla para este 

caso.  

Figura 19 – Seleção de uma Técnica Multivariada na Adoção de Tecnologia 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor adaptada de Hair Jr. et al. (2009) 
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A Figura 19, elaborada pelo Autor e adaptada de Hair Jr. et al. (2009), permite descrever a 

relação entre as variáveis e a técnica para análise indicada. Neste estudo foi utilizada a técnica 

de Regressão Múltipla, visto a relação de dependência proposta, entre a variável dependente e 

a adoção da tecnologia, descrita por atitude (x) e intenção (y). 

4.5.1 Regressão Linear Múltipla (RLM) 

Segundo Hair Jr. et al. (2009, p. 33), “a regressão múltipla é o método de análise apropriado 

quando o problema de pesquisa envolve uma única variável dependente de métrica considerada 

como relacionada a duas ou mais variáveis independentes métricas”. 

O objetivo da regressão múltipla é prever, a partir das repostas à mudança nas variáveis 

independentes, as mudanças na variável dependente. Além disso, esse é concluso regularmente 

por meio da regra estatística dos mínimos quadrados (HAIR JR. et al., 2009). 

Quadro 6 – Descrição de Variáveis da base de dados 
DESCRIÇÃO DA 

VARIÁVEL 

TIPO DE 

VARIÁVEL 

Variáveis de Atitudinais 

X1 Compatibilidade métrica 

X2 Complexidade métrica 

X3 Visibilidade métrica 

X4 Demonstração de 

Resultados 

Métrica 

X5 Testabilidade Métrica 

X6 Confiança Métrica 

Medida de Adoção 

Y1 Intenção Métrica 

                    Elaborada pelo Autor. 

Na Quadro 6 são descritas as variáveis que foram analisadas, utilizando-se a técnica de 

Regressão Linear Múltipla. Todas são métricas e podem compor o teste de suposições 

estatísticas da Regressão Linear Múltipla (RLM). 

A RLM é a técnica estatística mais utilizada para analisar as possíveis relações entre uma única 

variável dependente (critério) e várias variáveis independentes (preditoras) (HAIR JR. et al., 

2009). A análise de regressão é uma das técnicas de dependência mais amplamente utilizada e 

versátil. A formulação básica é descrita a seguir: 

Y1 = X1 + X2 + X3 + … + Xn 

               (métrica)                  (métricas) 



53 

 

 

Portanto, em técnicas como a regressão múltipla, a variável estatística é determinada para se 

maximizar a correlação entre as variáveis independentes múltiplas e a única variável 

dependente. 

A formula geral da RLM é descrita a seguir.  

Y = α+ β Xi + Ei 

em que α é uma constante, que representa a interceptação da reta com o eixo vertical. Já β é 

uma constante que representa o coeficiente angular da reta. Xi é uma variável explicativa 

(independente), que representa o fator explicativo na equação. Y representa a variável 

dependente, que neste estudo é descrito como a intenção de adoção do crowdfunding. 

Durante a análise da RLM, os resíduos (valor observado – valor predito) devem ter média igual 

a zero, variância constante e distribuição normal. Além disso, os modelos de regressão linear 

requerem homocedasticidade, ou seja, nenhuma tendência quando se avalia a predição versus 

os resíduos. 

Quanto à análise de resultados, buscou-se tanto quanto possível a independência dos 

respondentes, conforme detalhes no plano de amostragem. Além disso, os respondentes foram 

selecionados, desde que atendessem ao critério da amostra.  

Estimaram-se as múltiplas variáveis estatísticas, representadas pelos constructos. A partir das 

interpretações dos coeficientes e do valor-P, conduziram-se as reespecificações adicionais das 

variáveis e da formulação do modelo. Após, o modelo foi reestimado e então novamente 

interpretado. Essa análise recebe o nome de eliminação backward (HAIR JR. et al., 2009). 

Após as eliminações das variáveis independentes que não contribuem de maneira 

estatisticamente relevante, estima-se a equação de regressão, ou seja, uma combinação linear 

das variáveis independentes que poderá prever de melhor forma a variável dependente (HAIR 

JR. et al., 2009). Esse tipo de análise busca identificar evidências empíricas de relações 

multivariadas, que possam ser generalizadas para a população total do crowdfunding. 

Adicionalmente, com o objetivo de identificar possíveis violações de pressupostos, o 

diagnóstico mais simples e atraente para o pesquisador é o histograma de resíduos, com uma 

verificação visual para a distribuição que se aproxima da normal (HAIR JR et al., 2009).  
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Contanto o histograma de resíduos não é o mais indicado para amostras pequenas, pois a 

distribuição pode ser mal formada. O método mais indicado nesses casos seria a análise do 

gráfico de probabilidade normal (HAIR JR et al., 2009). 

A diferença entre o gráfico de probabilidade normal e o histograma dos resíduos está na análise 

dos resíduos padronizados comparados com a distribuição normal (HAIR JR et al., 2009), ou 

seja, a distribuição normal forma uma reta diagonal e os resíduos são graficamente 

representados.  
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5 ANÁLISE DE DADOS 

5.1 Perfil da Amostra 

A amostra de pesquisa foi colhida em incubadoras e aceleradoras de startups na cidade de São 

Paulo. O público-alvo das entrevistas foram fundadores e cofundadores das empresas, conforme 

sugere a literatura sobre o crowdfunding.   

Não obstante as restrições impostas, relativas a tempo e outros recursos, foram entrevistados 

pelo Autor 85 fundadores de startups. Outros quatro responderam voluntariamente ao 

questionário eletrônico, por meio da internet e das redes sociais.  

Conforme as orientações de pesquisas anteriores sobre a adoção de tecnologia, foram 

descartados da amostra 12 fundadores que não conheciam a tecnologia do crowdfunding. Além 

disto, também foram invalidados outros nove que não conheciam o processo de captação de 

recursos financeiros.  

Nesta pesquisa foram entrevistados dez usuários da tecnologia e 58 não-usuários. Conforme a 

Tabela 11, a idade dos fundadores de startups concentra-se entre os 25 e 30 anos. Trata-se de 

um público-jovem, visto que 62% dos fundadores e cofundadores de startups entrevistados 

estão com menos de 30 anos de idade. 

Tabela 11 – Idade dos Entrevistados entre Usuários e Não Usuários 

Idade Usuários 

(N = 10) 

Não Usuários 

(N = 58) 

19 - 24 - 13 

25 - 30 4 25 

31 - 36 5 13 

37 - 42 - 5 

43 - 48 1 1 

49 - 54 - 1 

 

As startups são um grupo de pessoas, à procura de um negócio repetível e escalável, 

trabalhando em condições de extrema incerteza (SEBRAE, 2018). Essa definição pode ter 

relação com o perfil da amostra, composto por jovens nascidos após 1990, fruto de uma geração 

que teve melhor acesso a novas tecnologias e disposto a aceitar riscos. 
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Com relação ao gênero da amostra, apenas 24% são compostos por mulheres. Apesar de o Autor 

ter entrevistado startups compostas apenas por mulheres e que prestam serviços para mulheres, 

o número de fundadoras ainda é baixo em comparação ao número masculino. 

Na Tabela 12, são descritos os gêneros dos usuários e não usuários. Esta foi uma indagação 

parcimoniosa realizada por meio da Questão 3 do terceiro bloco do questionário, em que havia 

uma resposta aberta. 

Tabela 12 – Gênero da Amostra entre os usuários e não usuários 

Gênero Usuários 

(N = 10) 

Não Usuários 

(N = 58) 

Feminino 3 13 

Masculino 7 45 

 

Ainda com relação aos usuários e não usuários da tecnologia do crowdfunding, constata-se uma 

proporção equivalente entre os gêneros. Mulheres usuárias são 30%, contra 23% de não 

usuárias.  

A menor proporção de usuários na amostra pode estar relacionada com o tipo de pesquisa, que 

tem como objetivo descrever uma nova tecnologia. Características similares a essas podem ser 

observadas em outros estudos, como os de Püschel (2009) e Piazentini (2015). 

Tabela 13 – Projetos empreendedores fundados 

Projetos Empreendedores que 

fundou 

Usuários 

(N = 10) 

Não usuários 

(N = 58) 

1 4 30 

2 3 20 

3 - 5 

4 - 2 

5 ou mais 3 1 

 

Na Tabela 13 estão descritos os projetos de que os entrevistados participaram como fundadores. 

O objetivo desta pergunta foi o de tentar observar se há diferença estatística entre usuários e 

não usuários do crowdfunding. Devido ao tamanho da amostra, não se constatou uma 

significância entre os grupos. Ressalta-se que não se incluiu 0 (zero) projeto entre as respostas, 

pois os entrevistados foram abordados em incubadoras de startups e fariam parte de, no mínimo, 

um projeto.  
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Tabela 14 – Estágio de Investimento da Startup 

Estágio Usuários 

(N = 10) 

Não-Usuários 

(N = 58) 

Pré-Semente 2 17 

Capital-semente 8 41 

 

O estágio capital-semente é composto por empresas ou projetos que estão validando o seu 

modelo de crescimento. São negócios em operação, possuem receita recorrente, mas 

apresentam empecilhos para crescer. Acrescenta-se que esse tipo de empresa não possui uma 

estratégia clara para atingir escala (SEBRAE, 2018). 

O estágio pré-semente representa as empresas que ainda estão na fase de desenvolvimento de 

produtos e da validação de um modelo de negócio e, na maioria dos casos, ainda geram pouca 

receita (SEBRAE, 2018). 

O estágio de investimento das startups entrevistadas deveria ser pré-semente ou capital-semente 

apenas, pois são o público-alvo da tecnologia. Foram insertas definições na entrevista, para 

colaborar com o enquadramento por parte do respondente. Observa-se que a maioria, tanto de 

usuários quanto de não-usuários faz parte do grupo de startups no estágio capital-semente. Isso 

significa uma experiência maior por parte das startups, devido principalmente à qualidade das 

aceleradoras de que fazem parte. 

5.2 Estatística Descritiva 

Ao usar a estatística descritiva, o objetivo é retratar não somente a informação dada em testes 

estatísticos tradicionais, como na RLM, mas também outras informações descritivas que 

aumentam a compreensão sobre as diferenças entre os grupos (HAIR JR. et al., 2009).   

As técnicas multivariadas identificam relações complexas e frequentemente difíceis de serem 

representadas de maneira simplificada. Indica-se que, antes de aceitar os dados, os resultados 

sejam expostos ao exame comum que se promove nas análises univariadas e bivariadas (HAIR 

JR. et al., 2009).  Ainda segundo os autores, os exames frequentemente usados são o diagrama 

de dispersão, correlações e o gráfico de caixas comparativamente às médias.   
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Na Figura 20 descreve-se uma dispersão bivariada das variáveis X1, Compatibilidade, e da 

variável Y1, Intenção. A correlação de Pearson entre as variáveis é de 0,69, indicando uma 

correlação positiva moderada. Além disso, constatou-se tendência de uma relação linear. 

Figura 20 – Dispersão das médias Compatibilidade e Intenção 

 
                    Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Na Figura 21, ilustra-se uma dispersão bivariada das variáveis X2, Complexidade, e da variável 

Y1, Intenção. A correlação de Pearson entre as variáveis é de 0,26, indicando uma correlação 

insignificante.  

Figura 21 – Dispersão das médias Complexidade e Intenção 

 
     Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Na Figura 22 pode ser constatada uma dispersão bivariada das variáveis X3, Visibilidade e da 

variável Y1, intenção. A correlação de Pearson entre as variáveis é de 0,65, indicando uma 

correlação moderada positiva.  

Figura 22 – Dispersão das médias Visibilidade e Intenção 

 
    Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Na Figura 22, encontra-se uma dispersão bivariada das variáveis X4, Demonstração de 

resultados, e da variável Y1, intenção. A correlação de Pearson entre as variáveis é de 0,42, 

indicando uma correlação positiva baixa.  

Figura 23 – Dispersão das médias Dem. de Resultados e Intenção 

 
      Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Na Figura 24, vê-se uma dispersão bivariada das variáveis X5, Testabilidade, e da variável Y1, 

Intenção. A correlação de Pearson entre as variáveis é de 0,56, indicando uma correlação 

moderada positiva.  

Figura 24 – Dispersão das médias Testabilidade e Intenção 

 
    Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Na Figura 25, encontra-se uma dispersão bivariada das variáveis X6, Testabilidade, e da variável 

Y1, Intenção. A correlação de Pearson entre as variáveis é de 0,38, indicando uma correlação 

positiva baixa.  

Figura 25 – Dispersão das médias Confiança e Intenção 

 
      Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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No Quadro 7, descrevem-se todas as correlações entre as variáveis do estudo. A maior 

correlação de setenta e dois décimos é ligeiramente muito positiva (acima de 0,70. A única 

correlação maior que 0,70 é representada pelas variáveis Testabilidade (TE) e Visibilidade 

(VS).  As demais variáveis são: Compatibilidade (CO), Complexidade (CP), Demonstração de 

Resultados (DR), Confiança (CF). 

A definição de Visibilidade remete aos benefícios de utilizar-se uma inovação, visíveis ao 

adotante, enquanto a Testabilidade é definida pelo grau a que uma inovação pode ser 

experimentada numa base limitada. Logo, uma das possíveis análises indica que, ao testar-se o 

crowdfunding, os usuários e não usuários compreenderiam os benefícios da tecnologia.  

Quadro 7 – Correlação de Pearson 

 CO CP VS DR TE CF IN 

CO               

CP 0,42             

VS 0,62 0,24           

DR 0,55 0,55 0,33         

TE 0,47 0,24 0,72 0,31       

CF 0,31 0,34 0,32 0,50 0,30     

IN 0,69 0,26 0,65 0,42 0,56 0,38   
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Ainda no Quadro 7, podem ser constatadas outras três correlações de Pearson, que são acima 

de 0,60. A Compatibilidade e variável Intenção de adoção possuem Correlação de Pearson de 

0,69. A Visibilidade e a Intenção de adoção possuem Correlação de 0,65 e, por último, a 

Compatibilidade e a Intenção de adoção possuem Correlação de 0,62. 

Esse tipo de análise é essencial para a aplicação da RLM e RLS, pois busca-se identificar a 

multicolinearidade com relação às variáveis independentes (HAIR JR. et al., 2009). Caso as 

variáveis do Quadro 7 fossem altamente correlacionadas, com correlações similares à variável 

dependente, seria provável que alguma das variáveis não fizesse parte do modelo final na RLM. 

Esse fato não foi observado, conforme se pode ver na Tabela 16, durante a análise do modelo.  

Adicionalmente, a terceira maior correlação foi observada entre a Visibilidade e a intenção de 

adoção da tecnologia. Logo, embora haja as três correlações moderadas do Quadro 7, os 

resultados habilitam o Autor a realizar a RLM, pois a correlação é baixa na maioria dos casos. 
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5.3 Avaliação dos indicadores dos constructos 

Na Tabela 15 estão relacionadas as médias aritméticas das respostas, com base na escala Likert 

de 7 pontos. Pode-se observar que há reduzido número de médias abaixo do ponto médio da 

escala de 1 a 7 (ponto 4,00).  

Cita-se por exemplo a Questão Q1.D, em que se estimou se o crowdfunding se ajusta bem aos 

tipos de empréstimos utilizados pelos empreendedores. A média de 3,09 pode estar relacionada 

com o percentual de 85% de respondentes que nunca utilizaram o crowdfunding. 

Consta na Tabela 15 os Alfa de Cronbach (AC) dos constructos do estudo. A intenção de 

calcular-se esse indicador refere-se a uma forma de estimar a confiabilidade do questionário 

aplicado na pesquisa. A partir das respostas, estima-se uma correlação média entre elas. 

Aconselha-se que o AC seja superior a 0,70; neste estudo, apenas a variável Testabilidade não 

foi superior a isso. Para esse constructo, apurou-se 0,67, ou seja, ligeiramente inferior a 0,70. 

Com relação à Escala de Likert, na Tabela 15 descreve-se o percentual de repostas marcadas 

pelos entrevistados entre 1 e 7, em que 1 significava DT (discordo totalmente) e 7 CT (concordo 

totalmente). 

Tabela 15 – Comparação de Médias e Estatística Descritiva 

Perguntas Média DP CV AC 
DT Escala de Linkert CT 

1 2 3 4 5 6 7 

Compatibilidade 
   

  
       

Q1.A. - O crowdfunding tem relação 

com o meu dia a dia: 

3,54 1,94 55% 

0,78 

22% 13% 15% 15% 18% 9% 9% 

Q1.B. - O crowdfunding é compatível 

com as atividades profissionais. 

4,49 2,04 45% 12% 9% 12% 15% 19% 7% 26% 

Q1.C. - O crowdfunding adapta-se 

muito bem às necessidades 

profissionais por empréstimos. 

4,72 1,96 42% 12% 3% 12% 15% 18% 16% 25% 

Q1.D. - O crowdfunding ajusta-se bem 

aos tipos de empréstimo que utilizo. 

3,09 1,98 64% 32% 16% 9% 18% 12% 4% 9% 

Complexidade   
  

 
       

Q2.A. - O conceito do crowdfunding 

está claro para mim. 

6,22 1,14 18% 

0,72 

0% 0% 3% 7% 16% 12% 62% 

Q2.B. - Acredito que seria fácil utilizar 

o crowdfunding para financiar meu 

projeto. 

4,22 1,63 39% 6% 9% 19% 22% 22% 12% 10% 

Q2.C. - Sinto que não teria dificuldade 

em utilizar o crowdfunding. 

4,71 1,69 36% 4% 6% 13% 24% 16% 18% 19% 

Q2.D. - Aprender a utilizar o 

crowdfunding seria fácil para mim. 

5,59 1,47 26% 1% 3% 7% 6% 24% 24% 35% 

continua 
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                                                                                                                                               continuação 

Perguntas Média DP CV AC 
DT Escala de Linkert CT 

1 2 3 4 5 6 7 

Visibilidade   
  

 
       

Q3.A. - Acho que daqui a algum tempo 

vou ver muitos empreendedores usando 

o crowdfunding. 

5,32 1,40 26% 

0,89 

0% 4% 4% 22% 18% 26% 25% 

Q3.B. - Será comum ver muitos 

empreendedores usando o 

crowdfunding para financiar seus 

projetos 

5,35 1,54 29% 3% 3% 4% 19% 15% 28% 28% 

Q3.C. - Quando empreendedores 

observarem as transações que outros 

estão fazendo por meio do 

crowdfunding, eles vão se sentir muito 

estimulados a também utilizá-lo. 

5,69 1,33 23% 1% 1% 3% 10% 24% 25% 35% 

Q3.D. - Em pouco tempo a maioria dos 

empreendedores estará usando o 

crowdfunding. 

4,35 1,76 41% 9% 4% 16% 28% 16% 9% 18% 

Demostração de Resultados   
  

 
       

Q4.A. - Não tenho/terei dificuldades 

em explicar para outras pessoas os 

benefícios de utilizar o crowdfunding 

para obter-se um financiamento. 

4,85 1,59 33% 

0,79 

3% 6% 12% 19% 19% 25% 16% 

Q4.B. - Acredito que posso/poderia 

dizer para outras pessoas quais foram 

os resultados que obtenho/obteria ao 

realizar um financiamento por meio do 

crowdfunding. 

5,22 1,50 29% 3% 1% 9% 15% 26% 21% 25% 

Q4.C. - Os benefícios de utilizar o 

crowdfunding para realizar um 

financiamento são claros para mim. 

5,40 1,64 30% 3% 3% 10% 12% 12% 28% 32% 

Q4.D. - Acredito que os benefícios de 

utilizar o crowdfunding são/seriam 

facilmente percebidos por outras 

pessoas. 

4,96 1,39 28% 1% 6% 4% 22% 29% 24% 13% 

Testabilidade   
  

 
       

Q5.A. - Considero muito importante 

testar o crowdfunding, antes de lançar 

um projeto nele. 

5,66 1,59 28% 

0,67 

1% 6% 6% 4% 19% 21% 43% 

Q5.B. - Se eu pudesse testar o 

crowdfunding, eu poderia utiliza-lo 

futuramente. 

5,57 1,49 27% 3% 3% 3% 12% 15% 34% 31% 

Q5.C. - Quanto mais familiarizado com 

a tecnologia do crowdfunding, mais eu 

irei utiliza-la. 

5,34 1,80 34% 6% 4% 4% 15% 13% 21% 37% 

Confiança   
  

 
       

Q6.A. - Eu posso confiar no projeto do 

crowdfunding e na plataforma. 

5,47 1,42 26% 

0,95 

0% 3% 6% 22% 10% 28% 31% 

Q6.B. - O projeto de crowdfunding e 

plataforma possuem minha confiança. 

5,35 1,57 29% 0% 7% 9% 10% 19% 24% 31% 

Q6.C. - O projeto de crowdfunding e a 

plataforma possuem alta integridade. 

5,03 1,62 32% 0% 9% 9% 24% 15% 18% 26% 

continua 
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                                                                                                                                                continuação 

Perguntas Média DP CV AC 
DT Escala de Linkert CT 

1 2 3 4 5 6 7 

Intenção - Usuários   
  

 
       

Q7.A. - Faço a boa parte da captação 

de recursos por meio do crowdfunding. 

3,70 1,84 50% 

0,83 

40% 10% 10% 0% 0% 0% 40% 

Q7.B. - Incentivo colegas 

empreendedores a usarem o 

crowdfunding. 

5,30 2,03 38% 10% 0% 10% 20% 0% 10% 50% 

Q7.C. - Usar o crowdfunding faz parte 

de minha rotina diária. 

3,70 1,66 45% 30% 20% 0% 10% 10% 0% 30% 

Intenção - Não Usuários   
  

 
       

Q7.D. - Pretendo utilizar o 

crowdfunding. 

4,05 2,00 49% 

0,90 

16% 10% 7% 29% 14% 7% 17% 

Q7.E. - Pretendo utilizar o 

crowdfunding para acessar e utilizar 

uma fonte de financiamento a meus 

projetos. 

3,66 2,01 55% 21% 12% 12% 24% 7% 16% 9% 

Q7.F. - Irei utilizar o crowdfunding 

frequentemente. 

2,79 1,84 66% 28% 28% 12% 14% 10% 7% 2% 

Q7.G. - Pretendo incentivar outras 

pessoas a utilizarem o crowdfunding. 

3,78 1,90 50% 14% 14% 16% 26% 10% 10% 10% 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Outras médias abaixo de 4,00 também foram observadas no bloco de questões específicas para 

os usuários do crowdfunding. Uma das possíveis razões deve-se ao fato de que os 

empreendedores costumam utilizar o crowdfunding para a primeira rodada de investimentos. 

Após, partem para outras fontes de financiamento.   

Com relação às Questões Q7.A E Q7.C, as baixas médias podem indicar que os usuários do 

crowdfunding deixam de utilizar a tecnologia com o tempo. Esse resultado é previsto pela 

literatura e por entidades de apoio às startups, como o Sebrae, que disponibiliza em seu site um 

roteiro de investimentos, conforme o desenvolvimento da companhia. Após uma certa 

maturidade financeira, o crowdfunding passa a não ser mais indicado. 

A Questão Q7.F apresenta uma média ordinária, provavelmente devido ao mesmo fator das 

Questões Q7.a e Q7C. Os não usuários não esperam utilizar frequentemente a tecnologia, pois 

o objetivo do crowdfunding é desenvolver um projeto específico e não atender qualquer 

necessidade financeira.  

Com relação ao Desvio-Padrão das respostas, observou-se um índice maior, no bloco de 

questões específicas para os usuários do crowdfunding. Esse resultado deve-se ao exíguo 

número de utilizadores da tecnologia.  
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Em estudos futuros poderia tentar-se relacionar os desvios-padrões entre os usuários e não 

usuários com as variáveis moderadoras (idade, sexo e conhecimento) introduzidas por 

Venkatesh et al. (2003), para buscar outras explicações ao modelo proposto neste estudo; logo, 

identificar novas intenções de adoção a partir de subgrupos. 

5.4 Avaliação do modelo Proposto 

5.4.1 Análise de Regressão Linear Múltipla (RLM)  

O Autor estimou múltiplas variáveis, na forma de constructos, que representam dimensões 

latentes de comparação. A partir das interpretações dos coeficientes e do valor-P, conduziu-se 

a reespecificações adicionais das variáveis e da formulação do modelo. Logo, o modelo foi 

reestimado e então novamente interpretado, seguindo as orientações de Hair Jr. et al. (2009), 

quanto ao modelo de eliminação backward. 

Nesse tipo de análise busca-se identificar evidências empíricas de relações multivariadas que 

possam ser generalizadas para a população total do crowdfunding. O modelo da RLM, para o 

Estudo do crowdfunding, é descrito a seguir: 

Y = α+ β 1X1 + β 2X2 + β 3X3+ β 4X4 + β 5X5 + β 6X6 

As constantes β são os parâmetros populacionais, enquanto α é uma constante, que representa 

a interceptação da reta com o eixo vertical. Xi é uma variável explicativa (independente), que 

representa o fator explicativo na equação. Por fim, Y representa a variável dependente, que 

neste estudo é a intenção de adoção do crowdfunding. 

Na Tabela 16 constam os coeficientes de cada análise e o Valor-P. Na primeira rodada, o maior 

valor-P foi o da variável Demonstração de Resultados (DR), representado por 0,893, que é 

acima do máximo indicado de 0,05. Logo, essa variável foi expurgada. 

Na segunda análise, com uma variável a menos, elaborou-se novamente a Regressão Linear 

Múltipla; a variável Complexidade apresentou o maior Valor-:  0,469. Portanto essa variável 

foi exclusa. As próximas análises conduziram a Valores-P de 0,228 e 0,112, portanto as 

variáveis Testabilidade e Confiança foram expurgadas respectivamente.  

A interseção na quinta rodada foi exclusa, pois o Valor-P foi de 0,140 o que indica uma 

probabilidade de significância insatisfatória. Elaborou-se a RLM sem a interseção e o resultado 

indicou um nível descritivo adequado.  
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Tabela 16 – RLM usuários e não usuários do crowdfunding 

Análise Hipótese Variável ou Interseção Coeficiente Valor-P 

Primeira 

CO Compatibilidade 0,525 0,000* 

CP Complexidade -0,115 0,473 

VS Visibilidade 0,289 0,115 

DR Dem. de Resultados 0,022 0,893 

TS Testabilidade 0,209 0,219 

CF Confiança 0,167 0,155 

Segunda CO Compatibilidade 0,532 0,000* 

CP Complexidade -0,108 0,469 

VS Visibilidade 0,287 0,113 

TS Testabilidade 0,210 0,212 

CF Confiança 0,173 0,114 

Terceira CO Compatibilidade 0,501 0,000* 

VS Visibilidade 0,299 0,096 

TS Testabilidade 0,2026 0,228 

CF Confiança 0,1542 0,145 

Quarta CO Compatibilidade 0,5047 0,000* 

VS Visibilidade 0,4314 0,003 

CF Confiança 0,1683 0,112 

Quinta -- Interseção -0,8773 0,140 

CO Compatibilidade 0,5339 0,000* 

VS Visibilidade 0,4690 0,001 

Sexta CO Compatibilidade 0,5269 0,000* 

VS Visibilidade 0,3155 0,001 

     *p< 0,01 

 

Na sexta e última análise, o Valor-P de ambas as variáveis foi menor que 0,05. Já os coeficientes 

apurados foram positivos. Além disso, o valor de R2 foi de 0,92, o que significa que as variáveis 

independentes conseguem explicar 92% da variabilidade da intenção de adoção do 

crowdfunding. 

As variáveis Compatibilidade e Visibilidade possuem o maior poder de explicação na adoção 

do crowdfunding, conforme a equação a seguir: 

Intenção = 0,53 * (Compatibilidade) + 0,32 * (Visibilidade) 

A partir dos resultados obtidos, uma das etapas da análise de RLM trata das suposições em 

análise de regressão múltipla; a linearidade do fenômeno e a normalidade da distribuição dos 

erros devem ser averiguados.  

Elaborou-se a Figura 26 que ilustra a representação gráfica do valor dependente previsto (Y), 

pois, na RLM, apenas a variável dependente prevista representa o efeito total da variável de 
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regressão (HAIR JR et al., 2009). Com base na ilustração, observa-se que há uma tendência a 

uma distribuição normal.  

Figura 26 – Variável dependente prevista (Y) RLM 

 
                  Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

O método mais indicado é o gráfico de probabilidade normal, conforme a Figura 27. A principal 

diferença entre ele e o gráfico de resíduos está na análise dos resíduos padronizados comparada 

com a distribuição normal (HAIR JR. et al., 2009). Caso a distribuição dos resíduos seja normal, 

os resultados aproximam-se da reta diagonal. 

Figura 27 – Probabilidade de Normal das Variáveis Independentes X1 e X3 

 
                Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Um dos objetivos do presente estudo foi identificar quais fatores de adoção apresentam maior 

influência na adoção do crowdfunding.  Este objetivo é descrito no Quadro 8, em que são 

indicadas as variáveis suportadas no modelo e as não suportadas.  

Quadro 8 – Hipóteses de Pesquisa 

SIGLA HIPÓTESES 
SUPORTADA/NÃO 

SUPORTADA 

H1   Quanto mais compatível for o estilo de vida do 

empreendedor ao crowdfunding, mais positiva será sua 

atitude com relação a adotar o crowdfunding. 

Aceita 

H2   Quanto maior for a facilidade de uso percebida por um 

indivíduo com relação ao crowdfunding, mais positiva será 

sua atitude sobre adotar o crowdfunding. 

Não aceita 

H3   Quanto mais visíveis forem os resultados de se utilizar o 

crowdfunding para outros empreendedores, mais positiva 

será a atitude de um indivíduo sobre adotar o crowdfunding. 

Aceita 

H4   Quanto maior for a possibilidade de se demonstrarem os 

resultados a outros empreendedores, mais positiva será a 

atitude de um empreendedor com relação ao crowdfunding. 

Não aceita 

H5   Quanto maiores forem as oportunidades de um 

empreendedor testar o crowdfunding, maior será sua atitude 

sobre a adoção do crowdfunding. 

Não aceita 

H6   Quanto maior for a confiança que um empreendedor 

deposita na plataforma, maior será sua intenção em adotar o 

crowdfunding 

Não aceita 

H7   Quanto maior for a atitude de um empreendedor sobre o  

crowdfunding, maior será sua intenção de utilizá-lo. 
Aceita 

 

Os findings (resultados) da Compatibilidade indicam que, antes de adotá-la, o empreendedor 

avaliará se o seu modelo de negócio é compatível com a tecnologia. Os dois principais modelos 

são o de pré-ordem e o de divisão de lucros.   

Nos casos em que o investimento inicial é relativamente baixo, os empreendedores preferem 

oferecer o modelo de pré-ordem. Enquanto que, quando o capital necessário é elevado, preferem 

o de divisão de lucros (BELLEFLAMME; LAMBERT; SCHWIENBACHER, 2013, p. 3). 

O resultado pode indicar que os empreendedores associam a adoção do crowdfunding a 

compatibilidade com o modelo de pré-ordem, pois quando capital a ser investido é alto, os 

lucros exigidos pelo investidor, pode ser maior que do mainfraime  

Um exemplo específico de Compatibilidade, seria uma startup que pretende desenvolver uma 

nova câmera e, após a captação e desenvolvimento do produto, poderiam disponibilizá-la para 

os investidores do projeto, conforme seus critérios. Para adotar-se o crowdfunding, portanto, é 

necessário haver compatibilidade ao modelo de negócio; neste caso, a pré-ordem.  
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O finding vai ao encontro de Rogers (2003), que descreveu o constructo Compatibilidade, como 

o grau em que uma inovação é percebida como consistente com as necessidades dos adotantes 

potenciais. Em estudos anteriores (MOORE; BENBASAT, 1991; TAYLOR; TOOD, 1995), o 

constructo Compatibilidade foi o segundo fator mais importante para a adoção de uma nova 

tecnologia.  

Além disso, outros estudos (VENKATESH et al., 2003; SLADE et al., 2015) colocam uma 

lupa de análise sobre as características individuais do adotante, em contraponto. Os resultados 

no Quadro 8 indicam que as características da tecnologia (Compatibilidade) são decisivas para 

a adoção do crowdfunding. 

Adicionalmente, caso se pretenda desenvolver a tecnologia do crowdfunding e se obterem 

significativos níveis de adoção, deveria focar-se na Compatibilidade da tecnologia com as 

necessidades do adotante.   

O constructo Visibilidade foi o segundo fator mais importante para a adoção do crowdfunding. 

Essa variável representa o grau com que os benefícios de uma inovação são visíveis para 

potenciais novos adotantes. Isso pode indicar que, apesar de a maioria da amostra ser composta 

por não-usuários, os benefícios de utilizar-se a tecnologia são claros.  

Esses benefícios demonstram que os entrevistados conheciam as vantagens e desvantagens 

previamente. Além disso, as startups do Estudo estavam em operação, o que pode indicar que 

já se haviam pesquisado fontes de financiamento previamente, entre as quais o crowdfunding. 

As startups classificadas como projetos foram desclassificadas da pesquisa por, justamente, 

desconhecerem as fontes de financiamento disponíveis. 

A Demonstração de Resultados, que representa o grau com que os resultados de uma inovação 

são visíveis a outras pessoas, teve pouca importância no modelo conceitual. Isso pode indicar 

que, para as startups, não é relevante ser reconhecida pela forma que captam seus recursos. 

Em contraponto a Slade et al. (2015) e Kang et al. (2016), num estudo sobre adoção de 

plataforma tecnológica, o constructo Confiança não exerceu influência na adoção do 

crowdfunding. Neste trabalho, buscaram-se as definições de confiança na tecnologia e não nos 

players envolvidos no crowdfunding. Isso pode indicar que os usuários sentem confiança no 

ambiente em que o crowdfunding é utilizado, a internet. Maior confiança, portanto, não gera 

maiores taxas de adoção. 
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Adicionalmente, com relação à variável Complexidade, constatou-se que não exerce influência 

sobre a intenção de adoção do crowdfunding. Isso pode indicar que os respondentes possuem 

domínio sobre outras tecnologias e, apesar de a maioria fazer parte do grupo de não-usuários, 

não teriam dificuldades com o crowdfunding.  

Já a Testabilidade não foi importante para o crowdfunding. Isso se deve ao domínio que os 

respondentes detêm sobre tecnologias. Eles não julgam que o crowdfunding seria uma 

tecnologia diferente de outras que são utilizadas em ambientes digitais, portanto não se 

requerem testes. 

5.4.2 Análise dos Modelos Individuais 

A partir da média de cada constructo, elaborou-se a Regressão Linear Simples (RLS) e os 

resultados estão na Tabela 17. O modelo de Regressão Linear é descrito por meio da equação: 

Y = α+ β Xi + Ei 

A RLS é o quadrado mínimo estimador de um modelo de regressão linear em que há apenas 

uma variável explicativa. A relação entre X (representado individualmente por constructo) e Y 

(a intenção de adoção do crowdfunding) é detalhada na Tabela 17. 

Tabela 17 – RLM dos modelos individuais 

Hipótese Variável Coeficiente Valor-P R2 
Constante-zero 

Coeficiente Valor-P R2  

CO Compatibilidade 0,785 0,000* 0,476 0,907 0,000* 0,899 

CP Complexidade 0,420 0,029 0,069 0,694 0,000* 0,820 

VS Visibilidade 0,857 0,000* 0,418 0,717 0,000* 0,888 

DR 
Demonstração 

de Resultados 
0,607 0,000* 

0,174 
0,712 0,000* 

0,844 

TS Testabilidade  0,776 0,000* 0,308 0,669 0,000* 0,869 

CF Confiança  0,712 0,000* 0,144 0,676 0,000* 0,832 

             *p< 0,01 

 

A partir da RLS, a Visibilidade mostrou-se a variável independente mais importante para 

intenção de adoção do crowdfunding. Esse resultado vai ao encontro da RLM, que indicou a 

Visibilidade como um dos constructos mais importantes para a adoção da tecnologia. A equação 

de adoção do crowdfunding é descrita a seguir: 

Intenção = β(-0,77) +Visibilidade * (0,85) 
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O coeficiente linear ou intercepto foi representado pela sigla “β”. Ele indica o ponto em que a 

reta corta o eixo de “Y”. Na equação, o intercepto foi negativo, correspondente a 0,77. 

O segundo fator mais importante para a análise individual dos constructos foi a 

Compatibilidade. Esse resultado também vai de encontro da RLM, que descreveu a 

Compatibilidade como o constructo com maior poder de explicação para a adoção do 

crowdfunding. 

Com relação à validade estatística, foram realizados testes que pretendem demonstrar se o 

modelo é realmente linear.  Na Figura 28 vê-se uma tendência de linearidade, que poderia ser 

comprovada caso η fosse suficiente.  

 

Figura 28 – Variável Visibilidade - RLS 

 

 

Além da tendência de linearidade, buscou-se estimar a probabilidade de os resultados de X3 

serem descritos por uma distribuição normal, conforme consta na Figura 29. O modelo 

corrobora, portanto, a suposição de regressão clássica, pois os erros na regressão são 

normalmente distribuídos.  
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Figura 29 – Probabilidade Normal da Variável X3 

 

 

5.3.3 RLM de usuários do Crowdfunding 

Um dos objetivos específicos deste estudo previa comparar os fatores de adoção da tecnologia 

do crowdfunding entre usuários e não usuários; o teste de Regressão Linear Múltipla foi 

realizado novamente entre os dois públicos da amostra. 

Os constructos foram estimados para os usuários do crowdfunding. A partir das interpretações 

dos coeficientes e do valor-P foram realizadas reespecificações adicionais das variáveis, em 

que se desconsideraram os valores-P não significantes. Após a reestimação, o modelo foi 

novamente interpretado.  

A análise da RLM busca evidências de relações multivariadas nos dados da amostra que possam 

ser generalizadas para a população da tecnologia estudada. Na Tabela 18 estão descritos os 

coeficientes e valores-P para a RLM dos usuários do crowdfunding. 

Tabela 18 – RLM usuários do crowdfunding 

Análise Hipótese Variável Coeficiente Valor-P 

Primeira CO Compatibilidade 0,736 0,065 

CP Complexidade 0,584 0,384 

VS Visibilidade 1,738 0,215 

DR Dem. de Resultados -1,191 0,323 

TS Testabilidade -0,129 0,899 

CF Confiança -0,031 0,967 
Segunda CO Compatibilidade 0,737 0,029 

CP Complexidade 0,598 0,224 
VS Visibilidade 1,716 0,118 
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DR Dem. de Resultados -1,219 0,143 
TS Testabilidade -0,133 0,878 

Terceira CO Compatibilidade 0,744 0,012 
CP Complexidade 0,608 0,161 
VS Visibilidade 1,586 0,003 
DR Dem. de Resultados -1,223 0,098 

Quarta CO Compatibilidade 0,827 0,008 
VS Visibilidade 1,464 0,004 
DR Dem. de Resultados -0,545 0,314 

 -- Interseção -6,265 0,006 
Quinta CO Compatibilidade 0,647 0,002 

VS Visibilidade 1,282 0,003 
Sexta CO Compatibilidade 0,646 0,023 

VS Visibilidade 0,242 0,255 
Sétima CO Compatibilidade 0,908 0,0000 

                    *p< 0,01 

 

Após a sétima reespecificação dos constructos na RLM, a única variável estatisticamente 

relevante foi a Compatibilidade, que apresentou um coeficiente de 0,90 para o modelo.  

Y = 0,90 * (compatibilidade) 

 

Além disso, o valor de R2 foi de 0,89, indicando, assim, a significância e o poder explicativo 

com relação à amostra. Ou seja, 89% das variáveis dependentes conseguem ser explicadas pelos 

regressores do modelo.  

Esse resultado indica que a Compatibilidade para os usuários do crowdfunding possui alto poder 

explicativo para a adoção da tecnologia. Em alguns estudos a Compatibilidade é descrita como 

o estilo de vida do indivíduo, porém também se atribui ao tipo de trabalho desenvolvido por 

uma empresa (MOORE; BENBASAT, 1991), que também possui relação com o modelo de 

negócio. O tipo de modelo de negócio de uma startup é, portanto,  o fator mais importante para 

adotar-se o crowdfunding.  

A Visibilidade deixou de ser importante no modelo, pois os usuários já utilizaram a tecnologia 

e as características da tecnologia são conhecidas. Uma possível campanha de marketing, em 

que fossem ressaltadas as características e vantagens da tecnologia, não surtiria efeito entre os 

Continuação 
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usuários, pois, independente da Visibilidade, apenas a Compatibilidade potencializa a adoção 

entre os usuários.  

Os demais constructos, como Complexidade, Demonstração de Resultados, Visibilidade, 

Testabilidade e Confiança, apresentaram influência nula sobre a adoção do crowdfunding pelos 

usuários.  

5.3.4 RLM de não-usuários do Crowdfunding 

 

Quadro 9 – RLM não-usuários do crowdfunding 

Análise Hipótese Variável Coeficiente Valor-P 

Primeira CO Compatibilidade 0,399 0,021 

CP Complexidade -0,261 0,141 

VS Visibilidade 0,315 0,100 

DR Dem. de Resultados 0,094 0,588 

TS Testabilidade 0,226 0,192 

CF Confiança 0,171 0,160 

Segunda --- Interseção -0,696 0,480 

CO Compatibilidade 0,434 0,006 
CP Complexidade -0,227 0,167 
VS Visibilidade 0,301 0,110 
TS Testabilidade 0,229 0,183 
CF Confiança 0,192 0,095 

Terceira CO Compatibilidade 0,449 0,004 
CP Complexidade -0,292 0,032 
VS Visibilidade 0,278 0,131 
TS Testabilidade 0,195 0,234 
CF Confiança 0,172 0,120 

Quarta CO Compatibilidade 0,454 0,004 
CP Complexidade -0,241 0,062 
VS Visibilidade 0,414 0,005 
CF Confiança 0,187 0,091 

Quinta CO Compatibilidade 0,429 0,007 
VS Visibilidade 0,318 0,024 
CF Confiança 0,068 0,459 

Sexta CO Compatibilidade 0,450 0,004 
VS Visibilidade 0,368 0,003 

 

 

O modelo de adoção do crowdfunding para os não usuários pode ser descrito pela equação a 

seguir: 

Y = 0,45 *(Compatibilidade) + 0,36*(Visibilidade) 
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O valor de R2 foi 0,91, que pode ser traduzido por um robusto poder explicativo com relação à 

amostra. Em outras palavras, 91% das variáveis dependentes conseguem ser explicadas pelos 

regressores do modelo.  

Ainda sobre a comparação entre o grupo de usuários e não usuários do crowdfunding, para os 

usuários o único fator significante para a adoção é a Compatibilidade. Já em relação aos não-

usuários, a Compatibilidade e a Visibilidade possuem importância para a adoção.  

O resultado entre os não-usuários tem relação com a teoria (ROGERS, 2003) que destacou a 

Compatibilidade, a Visibilidade, Vantagem Relativa, Complexidade e a Testabilidade como 

fatores determinantes de uma nova tecnologia.  

Um dos objetivos específicos deste estudo previa comparar os fatores de adoção da tecnologia 

do crowdfunding entre usuários e não usuários, por isso o teste de Regressão Linear Multipla 

foi realizado novamente entre os dois públicos da amostra. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capitulo são descritas as implicações do trabalho, relativas aos resultados obtidos após as 

análises do modelo, bem como as limitações do estudo. Os resultados foram alcançados por 

meio da estatística descritiva, da aplicação do modelo proposto e pela comparação entre os 

grupos de usuários e não da tecnologia.  

6.1 Conclusões 

Com relação à estatística descritiva, constatou-se que a maioria de usuários e não usuários da 

tecnologia está com até 30 anos de idade. Esse fato é também compartilhado por outros estudos 

sobre adoção de tecnologia, nos quais os jovens são os maiores adotantes de novas tecnologias. 

Em que pese a idade dos respondentes, a maioria dos entrevistados fazia parte de startups 

experientes, classificadas como “capital-semente”. Nunca, entretanto, haviam utilizado a 

tecnologia; a adoção do crowdfunding pode ter uma relação inversa com a experiência dos 

fundadores.  

A Compatibilidade é o fator mais relevante para a adoção da tecnologia em questão. Portanto, 

com o objetivo de maximizar a utilização da tecnologia, deve-se elaborar estratégias para 

startups que possuam modelos de negócio compatíveis. Um exemplo seria desenvolver um 

produto, em troca do investimento recebido pelo crowdfunding. 

A Visibilidade foi identificada como o segundo fator mais importante para a adoção e os 

benefícios do crowdfunding devem ser claros para o potencial adotante. Quanto mais visíveis 

forem esses benefícios e compatíveis com as necessidades do adotante, maiores serão os níveis 

de adoção. 

Por fim, entre os grupos de usuários e não usuários do crowdfunding, a Visibilidade deixa de 

ser um fator decisivo quando se adota a tecnologia. Isso deve-se ao fato de que, quando um 

usuário adota o crowdfunding, apesar dos benefícios envolvidos, ele o adotará novamente, 

desde que o crowdfunding seja compatível com seu modelo de negócio. 

Ainda com relação aos grupos de usuários e não usuários, a Visibilidade pode aumentar a 

intenção de adoção no segundo grupo, pois os benefícios de utilizar-se a tecnologia do 

crowdfunding são considerados pelo potencial adotante.  
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6.2 Implicações Acadêmicas 

Apesar dos vários estudos sobre a adoções de inovações na área de Sistema de Informações, 

não existiam na literatura estudos suficientes que descrevessem os fatores de adoção do 

crowdfunding e as diferenças entre usuários e não usuários. 

Este estudo, portanto, contribui para o refinamento das teorias, numa ótica positivista, uma vez 

que descreveu os fatores mais importantes para adotar-se a tecnologia do crowdfunding. 

Diferentemente do que se previu, numa das correntes de pesquisa baseada na generalização dos 

fatores de adoção para qualquer tecnologia, com o crowdfunding isso não ocorreu. 

O modelo original, que contempla cinco fatores de adoção, propostos por Moore e Benbasat 

(1991) não exerceram influência. Apenas os fatores Compatibilidade e Visibilidade 

demonstraram importância na adoção do crowdfunding, e Complexidade, Demonstração de 

Resultados e Testabilidade não. 

Além disso, diferentemente de um estudo sobre adoção do mobile banking (SLADE et al., 

2015) e em estudo sobre adoção de plataforma tecnológica (KANG et al., 2016), que preveem 

como significante o constructo Confiança, neste estudo, não exerceu influência.  

Conhecer o crowdfunding indica que os respondentes sabiam que a tecnologia é utilizada na 

internet. Logo, ela é amplamente utilizada para outras atividades diárias. Devido a essa 

generalização, os respondentes não acreditam que confiar na tecnologia seja um fator 

determinante para adotar-se ou não. 

6.3 Implicações Profissionais 

Aqueles que possuam interesse em desenvolver a tecnologia deveriam buscar entender as 

necessidades do adotante. Entre essas, está a necessidade por investimentos nos estágios iniciais 

de novas companhias, devido à dificuldade de atrair financiamento externo, seja de bancos ou 

de equity (BELLEFLAMME; LAMBERT; SCHWIENBACHER, 2013). Após o 

amadurecimento destas, outras fontes de investimento tornam-se acessíveis.  

Logo, além da necessidade de financiamento, a Compatibilidade com o modelo de negócio é 

determinante. A literatura sugere que startups que oferecem a pré-ordem de um produto, são 

mais compatíveis com o crowdfunding, quando o investimento necessário é menor 
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(BELLEFLAMME; LAMBERT; SCHWIENBACHER, 2013). Logo, essa compatibilidade é o 

fator mais importante, para a adoção da tecnologia.  

Após a captação, essas empresas poderão enviar o produto desenvolvido ao investidor, como 

forma de pagamento pelo empréstimo. E essa Compatibilidade com a tecnologia acarretará 

maiores taxas de adoção. 

O crowdfunding é uma tecnologia relativamente nova, que pode ter diversas utilidades e 

finalidades. Seu uso contribui com fontes de financiamento menos burocráticas e mais 

solidárias.  

Por fim, a descrição dos fatores de adoção contribui para o desenvolvimento da tecnologia que, 

por sua vez, ajuda empreendedores e startups a obterem recursos antes escassos ou 

indisponíveis. 

6.4 Sugestão para Pesquisas Futura e Limitações do Estudo 

A pesquisa possui limitações em relação ao tamanho da amostra, ao estudo não longitudinal e 

ao escopo de apenas um país. Apesar de os testes estatísticos indicarem a significância 

estatística, com níveis explicativos adequados, maiores amostras poderiam refletir em testes 

mais apurados de multicolinearidade, independência e normalidade na amostra. 

Em pesquisas futuras poderia tentar-se descrever se existem diferenças entre os fatores de 

adoção do crowdfunding entre o cenário brasileiro e o cenário mundial. Essa ampliação de 

entendimento contribuirá para o avanço da teoria e permitirá inferir se a Compatibilidade e a 

Visibilidade continuam importantes, em amostras maiores. 

Além disso, em pesquisas futuras também poderia testar-se outras técnicas e compará-las com 

a regressão linear múltipla. Uma das possíveis técnicas seria a utilização de equações 

estruturais, para inferir se a variável atitude é um mediador importante no modelo de adoção 

crowdfunding. Essa análise seria possível por meio do modelo teórico baseado na TRA, 

composto por atitude – intenção – adoção. Ou seja, com mais de um mediador. 
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APÊNDICE 

Questionário  

Crowdfunding | Fatores de Adoção, uma alternativa aos modelos tradicionais de 

financiamento para Empreendedores 
 

Pesquisa destinada aos Empreendedores, que conheçam e sejam responsáveis pelo processo de captação 

de recursos financeiros, para algum projeto que esteve/está no estágio Pré-Semente ou Capital-semente. 

 

Caro respondente, você foi selecionado para participar de um projeto de pesquisa, cujos 

resultados beneficiarão o ecossistema empreendedor e a Academia. 

Esta pesquisa é parte do trabalho acadêmico de Mestrado Profissional em Gestão de Negócios 

em curso na FIA - Fundação Instituto de Administração, sob a orientação do Prof. Dr. Cesar 

Akira Yokomizo. 

No trabalho tem-se como objetivo propor um modelo de adoção do Crowdfunding, de acordo 

com os fatores que mais influenciam a sua adoção. 

O Crowdfunding consiste em um pedido por meio da internet, para a arrecadação de recursos 

financeiros, seja em forma de doação, ou em troca de um produto, ou alguma outra forma de 

recompensa (BELLEFLAMME; LAMBERT; SCHWIENBACHER, 2013, p. 9). O 

crowdfunding ainda faz parte de um conceito mais amplo conhecido como crowdsourcing, que 

se refere à “contribuição colaborativa" ou "colaboração coletiva". 

As respostas individuais, nomes de indivíduos ou empresas não constarão no trabalho, pois 

serão tratados como confidenciais. Somente serão divulgados os resultados que trouxeram.   

Estima-se aproximadamente de 7 minutos o tempo para responder ao questionário. O resultado 

consolidado da pesquisa poderá ser enviado ao respondente que desejar recebê-lo.  

Caso sinta dúvidas, favor entrar em contato por meio do telefone (11) XXXX-XXXX ou pelo 

e-mail heldersacks@hotmail.com  

Muito obrigado,  

Helder Sacks | Aluno de Mestrado FIA 

 

BLOCO 1 – Questões-filtro. 

Para iniciar, farei algumas perguntas gerais sobre empreendedorismo, a tecnologia do 

crowdfunding e o estágio de necessidade de recursos da sua startup. 

Q1: Você considera-se um empreendedor, baseado nos conceitos abaixo? 
“Trata-se do desenvolvimento de novos produtos, novos métodos de produção e novos mercados" e 

"pode-se entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, 

aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo, e parte para a ação" (SEBRAE, 

2016). 

1 a) Sim 

2 b) Não                    
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Q2: Você conhece o processo de tomar recursos financeiros para o seu empreendimento? 

1 a) Sim 

2 b) Não 

(*Se marcou esta opção, o 

questionário foi invalidado). 

 

Q3: Qual é o nome do seu empreendimento atual? 

1 a) _________________________ 

 

Q4: Qual das melhores opções descreve seu conhecimento sobre o crowdfunding: 

1- Já lancei um projeto por meio do crowdfunding e já conhecia a tecnologia. 

2- Nunca lancei um projeto por meio do crowdfunding, mas já conhecia a 

tecnologia.  

3- Nunca lancei um projeto por meio do crowdfunding e não conhecia a 

tecnologia. (*Se marcou esta opção, a entrevista foi invalidada). 

 

Q5: Qual é o estágio de investimento do seu empreendimento mais recente? 

1- Pré-semente (empresas que ainda estão na fase de desenvolvimento de 

produtos e de validação do modelo de negócio, geralmente ainda gerando 

pouca ou nenhuma receita). 

2- Capital-semente (negócios que estão validando o seu modelo de 

crescimento, ou seja, são negócios que já estão em operação, possuem receita 

recorrente, mas estão com dificuldade para crescer e ainda não possuem uma 

estratégia clara para atingir escala). 

3- Outro. (*Se marcou esta opção, o questionário foi invalidado). 
 

 

BLOCO 2 –  Constructos da Pesquisa 

Eu irei ler algumas frases a respeito do crowdfunding e gostaria que atribuísse uma nota de 1 a 

7 para cada uma das frases. Quanto menor a nota, mais o(a) Sr.(a) discorda da frase e quanto 

maior a nota, mais o (a) Sr.(a) concorda. Não existem respostas certas ou erradas;  o que se 

busca é a sua opinião sincera, a respeito de cada frase.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Questões 1- discordo totalmente 

7-    concordo totalmente 
Q1.A O crowdfunding tem relação com o meu dia a dia. 1  O O O O O O O 7 

Q1.B O crowdfunding é compatível com as atividades profissionais. 1  O O O O O O O 7 
Q1.C O crowdfunding adapta-se muito bem às necessidades 

profissionais por empréstimos. 1  O O O O O O O 7 

Q1.D O crowdfunding ajusta-se bem aos tipos de empréstimo que 

utilizo. 1  O O O O O O O 7 

Q2.A O conceito do crowdfunding está claro para mim. 1  O O O O O O O 7 
Q2.B Acredito que seria fácil utilizar o crowdfunding para financiar 

meu projeto. 1  O O O O O O O 7 

Q2.C Sinto que não teria dificuldade em utilizar o crowdfunding. 1  O O O O O O O 7 
Q2.D Aprender a utilizar o crowdfunding seria fácil para mim. 1  O O O O O O O 7 
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Q3.A Acho que daqui a algum tempo vou ver muitos 

empreendedores usando o crowdfunding. 1  O O O O O O O 7 

Q3.B Será comum ver muitos empreendedores usando o 

crowdfunding para financiar seus projetos 1  O O O O O O O 7 

Q3.C Quando empreendedores observarem as transações que outros 

estão fazendo por meio do crowdfunding, vão-se sentir muito 

estimulados a também utilizá-lo. 
1  O O O O O O O 7 

Q3.D Em pouco tempo a maioria dos empreendedores estará usando 

o crowdfunding. 1  O O O O O O O 7 

Q4.A Não terei dificuldades em explicar para outras pessoas os 

benefícios de utilizar o crowdfunding para obter-se um 

financiamento. 
1  O O O O O O O 7 

Q4.B Acredito que posso dizer para outras pessoas quais foram os 

resultados que obtenho/obteria ao realizar um financiamento 

por meio do crowdfunding. 
1  O O O O O O O 7 

Q4.C Os benefícios de utilizar o crowdfunding para realizar um 

financiamento são claros para mim. 1  O O O O O O O 7 

Q4.D Acredito que os benefícios de utilizar o crowdfunding são 

facilmente percebidos por outras pessoas. 1  O O O O O O O 7 

Q5.A Considero muito importante testar o crowdfunding, antes de 

lançar um projeto nele. 1  O O O O O O O 7 

Q5.B Se eu pudesse testar o crowdfunding, eu poderia utilizá-lo 

futuramente. 1  O O O O O O O 7 

Q5.C Quanto mais familiarizado com a tecnologia do crowdfunding, 

mais eu irei utilizá-la. 1  O O O O O O O 7 

Q6.A Eu posso confiar no projeto do crowdfunding e na plataforma. 

*Plataforma: É o site ou aplicativo pelo qual se acessa a 

tecnologia. 
1  O O O O O O O 7 

Q6.B O projeto de crowdfunding e plataforma possuem minha 

confiança. 1  O O O O O O O 7 

Q6.C O projeto de crowdfunding e a plataforma possuem alta 

integridade. 1  O O O O O O O 7 

Q7.A Faço a boa parte da captação de recursos por meio do 

crowdfunding.  

(*Responder, caso tenha marcado a Q4’A, Seção 1) 
1  O O O O O O O 7 

Q7.B Incentivo colegas empreendedores a usarem o crowdfunding. 

(*Responder, caso tenha marcado a Q4’A, Seção 1) 1  O O O O O O O 7 

Q7.C Usar o crowdfunding faz parte de minha rotina diária. 

(*Responder, caso tenha marcado a Q4’A, Seção 1) 1  O O O O O O O 7 

Q7.D Pretendo utilizar o crowdfunding.  

(*Responder, caso tenha marcado a Q4’B, Seção 1) 1  O O O O O O O 7 

Q7.E Pretendo utilizar o crowdfunding para acessar e utilizar uma 

fonte de financiamento a meus projetos  

(*Responder, caso tenha marcado a Q4’B, Seção 1) 
1  O O O O O O O 7 

Q7.F Irei utilizar o crowdfunding frequentemente. 

(*Responder, caso tenha marcado a Q4’B, Seção 1) 1  O O O O O O O 7 

Q7.G Pretendo incentivar outras pessoas a utilizarem o 

crowdfunding. 

(*Responder, caso tenha marcado a Q4’B, Seção 1) 
1 O O O O O O O 7 
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BLOCO 3 –  Questões Específicas do Respondente.  

Questões específicas sobre o respondente e seu negócio. 

Q1. Nome Completo: 

 

Q2. Idade: 

 

Q3. Gênero: 

 

Q4. Quantos projetos empreendedores você já lançou: 

O 1 Projeto 

O 2 Projetos 

O 3 Projetos 

O 4 Projetos 

O 5 ou mais projetos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


