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Resumo:  
 
A crescente popularização da Internet tem contribuído para o crescimento do 
acesso aos portais de notícias na Web, trazendo desdobramentos relevantes 
para o jornalismo impresso, para a publicidade e para o comércio eletrônico. O 
objetivo geral do trabalho é avaliar o comportamento de uso de portais de 
notícias na Web. Uma premissa do trabalho é que o leitor de um portal de 
notícias é, ao mesmo tempo, um usuário de um sistema de informação e um 
consumidor de serviços de informação. Tal conjugação é refletida no 
referencial teórico que busca entrelaçar conceitos das áreas de Marketing, 
Comércio Eletrônico, Jornalismo e Administração de Sistemas de Informação. 
O modelo de pesquisa foi proposto a partir da junção de dois modelos 
clássicos: o modelo de aceitação da tecnologia (TAM – Technology Acceptance 
Model) e o modelo mercadológico de avaliação da satisfação do consumidor 
(ACSI – American Customer Satisfaction Index). A metodologia de pesquisa 
compreendeu uma survey realizada com cerca de 300 estudantes de  
Graduação e Pós-graduação de universidades particulares, com predominância 
de jovens das classes AB na amostra. A análise dos resultados demonstrou 
que o comportamento de acesso a conteúdos específicos do portal de notícias 
varia bastante em função do gênero, da área de formação e da predisposição 
do leitor em relação a certas fontes de informação. Constatou-se que 46% dos 
entrevistados têm os portais de notícias como principal fonte de informação, 
seguida pela TV aberta com 19%. A análise do modelo permitiu verificar que os 
conceitos de facilidade de uso e de comodidade estão bastante relacionados, 
que a qualidade do conteúdo do portal exerceu um impacto significativo na 
satisfação do leitor e que a satisfação explicou 59% da lealdade. 
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