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RESUMO

As tecnologias wearables são dispositivos que os consumidores podem vestir em
seu corpo e que possuem a capacidade de mudar a interação com serviços,
promovendo novas experiências. A crescente adoção dos vestíveis por diferentes
setores da economia sugere a necessidade de se estudar sobre o processo de
aceitação deste tipo de tecnologia no Brasil. No turismo, os dispositivos wearables
podem ajudar a decisão de escolha dos turistas e alterar o comportamento durante a
experiência. Alguns empreendimentos turísticos estão acompanhando esse
desenvolvimento tecnológico e adotando a tecnologia em suas atividades, exemplo
da Disney, com a smartband, museus com interação utilizando óculos virtuais,
hotéis, eventos musicais, parques de diversão, dentre outros. Por ser a adoção de
wearables no turismo um tema escasso na literatura, esta dissertação tem o objetivo
de examinar a aceitação da tecnologia dos vestíveis por turistas brasileiros,
elegendo como objeto de estudo a pulseira de pagamento cashless. Para isso, foi
realizada uma pesquisa survey com uma amostra de 428 viajantes brasileiros,
incluindo pessoas que tiveram e não tiveram a experiência de utilizar a tecnologia
wearable. O questionário foi estruturado a partir do Technology Acceptance Model
(Modelo de Aceitação de Tecnologia - TAM), incorporando dimensões oriundas da
literatura sobre vestíveis no turismo, contemplando as variáveis: utilidade, facilidade,
apelo estético, influência social, privacidade, segurança, diversão, autoimagem,
confiança e rejeição. As análises dos resultados foram feitas com uso de técnicas de
estatística descritiva, Análise Fatorial Exploratória (na sigla em inglês, EFA) e análise
de correlações. O exame das relações entre as variáveis e a intenção de uso da
pulseira cashless revelou que a aceitação das tecnologias vestíveis no turismo é
influenciada por fatores utilitários (utilidade, facilidade, segurança e privacidade),
fatores hedônicos (diversão e estética), fatores sociais (autoimagem e influência
social), e fatores de rejeição. Como resultado, foi sugerido um conjunto de variáveis
importantes para a compreensão de aceitação de vestíveis no turismo, bem como
suas implicações teóricas e gerenciais.
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ABSTRACT

Wearable technologies are devices that consumers can wear on their bodies and that
have the ability to change the interaction with services, promoting new experiences.
The growing adoption of wearables by different sectors of the economy suggests the
need to study the acceptance process of this type of technology in Brazil. In tourism,
wearable devices can help tourists' decision making and change behavior during the
experience. Some tourism companies are adopting this technology in their activities,
such as Disney, with the smartband, museums with interaction using virtual glasses,
hotels, musical events, amusement parks, among others. As the adoption of
wearables in tourism is a scarce topic in the literature, this dissertation aims to
examine the acceptance of wearable technology by Brazilian tourists, choosing the
cashless payment bracelet as the object of study. For this, a survey was conducted
with a sample of 428 Brazilian travelers. The questionnaire was structured based on
the Technology Acceptance Model (TAM), incorporating dimensions from the
literature on wearables in tourism, including the variables: utility, ease, aesthetic
appeal, social influence, privacy, security, fun, self-image, confidence and rejection.
The results were analyzed using descriptive statistics, Exploratory Factor Analysis
(EFA) and correlation analysis. The examination of the relationships between the
variables and the intention to use the cashless bracelet revealed the relevance of the
perceived usefulness and ease of use, with emphasis on the perception of fun and
self-image. The examination of the relationships between the variables and the
intention to use the cashless bracelet revealed that the acceptance of wearable
technologies in tourism is influenced by utilitarian factors (utility, ease, security and
privacy), hedonic factors (fun and aesthetics), social factors (self-image and social
influence), and rejection factors. As a result, a set of important variables was
suggested for understanding the acceptance of wearables in tourism, as well as their
theoretical and managerial implications.

Keywords: Wearables; Technology Acceptance Model; Tourism; cashless; Bracelet,
Exploratory Factor Analysis, correlations.
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INTRODUÇÃO

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) desempenham um
papel fundamental para a competitividade das organizações e de destinos
turísticos (CAVALHEIRO et al., 2020). Os viajantes usam a tecnologia para
experimentar e planejar suas viagens (BUHALIS; LAW, 2008). Com a
miniaturização dos eletrônicos e o desenvolvimento de tecnologias de
sensores, novas tecnologias estão sendo criadas (O’NASCIMENTO, 2020).
Dispositivos que usam tecnologia de baixo consumo de bateria estão se
tornando viáveis, além de possuírem uma vasta gama de opções que são
usadas para o entretenimento, saúde, educação, entre outros.
Para Buhalis (2019), todos os fornecedores e intermediários estão se
tornando dinamicamente conectados em rede, coproduzindo valor para todos
os stakeholders do ecossistema. Assim, ferramentas tecnológicas como a
Internet das Coisas (Internet of Things, IoT, na sigla em inglês), redes móveis,
identificação por radiofrequência (na sigla em inglês, RFID1), dispositivos
móveis, smartphones, impressão em 3D, aplicativos, criptomoedas e
Blockchain, redes de sensores e beacon, computação, gamificação, recursos
aprimorados pela Inteligência Artificial (AI) e Machine Learning (ML) delineiam
o Turismo e a Inteligência Ambiental (AmL, na sigla em inglês) (BUHALIS,
2019; DRUMOND, 2019).
As experiências estão sendo cada vez mais mediadas pelo uso das
tecnologias

de

informação

e

comunicação

(TIC)

(TUSSYADIAH;

FESENMAIER, 2009). Os objetos que hoje estão integrados com a tecnologia
da IoT são das mais variadas áreas e têm funções diversas, como
eletrodomésticos, meios de transporte e brinquedos. Existem também peças de
vestuários

com

conectividade,

integrando

uma

categoria

denominada

wearables (em português, vestíveis). Essa tecnologia vestível consiste em
dispositivos que estão conectados uns aos outros produzindo informações
sobre os usuários (MAGRANI, 2018). Entre os principais produtos destacam-se
1

Trata-se do RFID, sigla inglesa para Radio Frequency Identification, traduzida para
Identificação por Radiofrequência. O sistema consiste em uma base transmissora, que
funciona como leitora, e uma etiqueta que pode ser aplicada em objetos, máquinas ou
embalagens que emite o sinal resposta contendo a informação (DRUMOND,2019).
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pulseiras e tênis que monitoram a atividade física do usuário, além de relógios
e óculos inteligentes que pretendem prover ao indivíduo uma experiência de
imersão na própria realidade (MAGRANI, 2018).
Existem diversas denominações para os wearables: computador vestível
(ou wearable computer ou, na forma reduzida, wearcomp) e tecnologia vestível
(ou wearable technology). Steve Mann foi um dos pioneiros em desenvolver a
tecnologia vestível e ele a define como um computador que está no espaço
pessoal do usuário que é controlado por quem está usando, além de estar
sempre ligado e acessível (MANN, 1998). O wearcomp se vale da
funcionalidade dos computadores e ainda possui interconectividade com a
pessoa que o veste. (AVELAR, 2009). A tecnologia vestível deve integrar o
espaço pessoal de quem veste, sem limitar seus movimentos corporais, além
de executar algum tipo de performance computacional no âmbito artístico ou
funcional (DONATI, 2004). De acordo com Matsuda et al. (2018, p.1) “devido à
onipresença de dispositivos inteligentes, incluindo smartphones e wearables,
as pessoas podem encontrar várias e úteis informações sobre o ambiente de
vida em tempo real, como o clima e o tráfego rodoviário. ” Para Avelar (2009),
os wearables são acessórios tecnológicos que congregam desde elementos
computadorizados inseridos nos tecidos até objetos de comunicação acoplados
ao corpo por meio das roupas.
A partir de uma revisão da bibliografia, foram identificados alguns
estudos dedicados ao tema no turismo. Tussyadiah (2014), analisou o vestível
Google Glass, no projeto intitulado Glass, por meio de cinco categorias que
motivaram consumidores a adotar os óculos: explorar, desafiar, capturar,
compartilhar e transformar.
Outros tipos vestíveis, como óculos de realidade aumentada e relógios
inteligentes também receberam a atenção de pesquisadores do turismo. Tom
Dieck, Jung e Han (2016) realizaram o projeto intitulado Manchester Art Gallery
wearable smart glasses (AR Project), no qual analisaram as exigências feitas
por visitantes em museus e galeria de artes, usando óculos de realidade
aumentada. Marasco et al. (2018) investigaram o impacto das experiências de
realidade virtual, criadas com a mais nova geração de dispositivos wearables,
no cemitério Fontanelle, na cidade de Nápoles, sul da Itália. Liang et al. (2016)
fizeram um Walking Holidays nas ruas de Tóquio com o uso do Aplle Watch.

18
Os dispositivos wearables também são relevantes no Brasil. De acordo
com a International Data Corporation (IDC, apud PAIVA, 2020), a venda deste
tipo de dispositivo no primeiro trimestre no país cresceu cerca de 265%, em
comparação ao ano passado. Dentre os utensílios que formam a categoria, as
pulseiras representam pouco mais da metade do tipo de dispositivo vendido,
seguida pelos relógios inteligentes (PAIVA, 2020).
Contudo, a literatura acadêmica ainda carece de pesquisas sobre o
comportamento do consumidor no que tange à aceitação destas novas
tecnologias vestíveis (HERZ, RAUSCHNABEL, 2019). De fato, a maioria dos
estudos procurou entender a tecnologia, deixando o usuário em segundo plano
(CECCHINATO et al.,2015). Conforme argumentado por Taib et al. (2017), o
estudo da aceitação dos vestíveis ainda está em sua fase inicial, sendo
necessário para prever quais os fatores podem levar os usuários a adotar a
tecnologia.
Adaptações a novas exigências e a novos comportamentos deverão ser
implementadas

pelo

setor

do

turismo,

que

devem

acompanhar

as

transformações que os turistas demandam, pois a tecnologia revoluciona a
indústria do turismo e determina a estratégia e a competitividade das
organizações e destinos turísticos (BUHALIS; LAW, 2008).
Em poucos anos, meios de hospedagem, eventos musicais e destinos
turísticos – como Barreirinhas; no Maranhão; e Fernando de Noronha, em
Pernambuco – adotaram um tipo de tecnologia vestível: a pulseira cashless. A
pulseira cashless2 tem como objetivo facilitar o pagamento de produtos e
serviços, ampliar a segurança, controlar informações sobre os turistas,
promover a sustentabilidade, dentre outros benefícios que a tecnologia dispõe.
A Disney, por exemplo, adotou o sistema cashless como modo de pagamento,
controle de ingresso em parques e hospedagem em seus

resorts,

personalização de experiências, agendamento de brinquedos, e gerenciamento
de fluxo de turistas (EYEMOBILE, 2016).
No Brasil, o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco,
oferece aos turistas a pulseira “NADA Noronha”. Os usuários têm a opção em

2

Segundo o dicionário Cambridge, cashless significa usar ou operar com cartões de crédito e
débito e sistemas eletrônicos, e não com dinheiro na forma de moedas ou notas.
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aderir ao dispositivo e utilizá-lo em toda ilha como modo de pagamento. Os
princípios fundamentais da pulseira é a segurança, sustentabilidade e agilidade
(NADA, 2018). A cidade de Barreirinhas, no Maranhão, adotou o voucher digital
que serve como ingresso para a entrada no parque ecológico, monitoramento
de ocupantes, modo de pagamento, e segurança nas realizações das
atividades turísticas (PEREIRA, 2019). Em 2019, a administradora Aviva,
controladora dos resorts Rio Quente, em Goiás, e Costa do Sauípe, na Bahia,
anunciou a implantação do sistema com base em NFC3 em seus resorts, com o
uso de pulseiras cashless que contam com a tecnologia. Os turistas têm
acesso a todo o complexo em que estiverem hospedados, ao quarto e
consumação durante a experiência no resort, usando a pulseira cashless
(ALVES, 2019). Nos festivais musicais a tecnologia NFC, acoplada aos
dispositivos wearables, geralmente pulseiras, são utilizadas no setor de
eventos. O Lollapalooza e João Rock, utilizam a tecnologia para administrar
seus festivais, tornando uma experiência segura, ágil e satisfatória (JOÃO
ROCK, 2019; LOLLA CACHLESS, 2019).
Tendo em vista esse cenário de adoção de tecnologias vestíveis por
parte de empresas no setor de turismo, a pergunta de pesquisa que norteia
este trabalho é: que fatores contribuem para a adoção de tecnologias wearable
por turistas brasileiros, em especial a pulseira cashless?

RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA

A maioria dos trabalhos acadêmicos encontrados na pesquisa
bibliográfica sobre wearables, se dedicou a estudar o uso da tecnologia em
diversos âmbitos da área de saúde. Por outro lado, no setor do turismo ainda é
um tópico pouco explorado. De acordo com Taib et al. (2017):
Um estudo mais aprofundado sobre a adoção da inovação na
tecnologia móvel vestível é essencial para fornecer conhecimento
perspicaz aos pesquisadores, seja na academia ou na indústria,
provedores de serviços, projetistas de software e adotantes (TAIB et
al., 2017, p. 1).
3

2 O NFC (do inglês, Near Field Communication) é uma tecnologia de comunicação sem fio de
curto alcance proveniente do RFID (do inglês, Radio-Frequency Identification) que possibilita a
troca de dados através de um campo de ondas magnéticas (MATOS et al., 2019, p. 2).
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A indústria do turismo experimentou uma revolução trazida por novas
tecnologias na forma de gadgets e aplicativos. (BAKTASH et al., 2016).
Portanto, a compreensão do impacto potencial dos wearables, dispositivos que
podem ser “vestidos” pelos usuários (relógios inteligentes, óculos inteligentes,
pulseiras, entre outros), tem um papel fundamental para o desenvolvimento de
um destino turístico.
Tussyadiah (2014) concluiu que as características e funcionalidades
distintas da tecnologia wearable desencadeiam a mudança no papel de turistas
para exploradores, transformando as viagens em primeira pessoa e com mais
experiências sociais, suportadas pela conectividade em tempo real. As
tecnologias, especialmente dispositivos móveis e aplicações de realidade
aumentada, estão estimulando os turistas a visitarem e explorarem
determinados monumentos históricos por meio das combinações de código QR
Code como um guia turístico interativo, como por exemplo, a cidade de Piatã,
situada na região da Chapada Diamantina (Bahia), que instalou em suas placas
de informações turísticas, informações de cada local por meio de QR Code
(MAZZEI, 2019).
Trazer o uso de vestíveis nas experiências turísticas é imprescindível,
pois os usuários estão adaptados com a tecnologia a todo momento.
Tussyadiah, Jung, Dieck (2017), retratam que a tecnologia vestível, irá
incorporar cada vez mais o espaço pessoal fazendo com que a interação com o
dispositivo tecnológico seja cada vez mais interconectada.
De acordo com Choi e Kim (2016, p. 6) “há uma escassez de pesquisas
sobre adoção de dispositivos portáteis com claras evidências empíricas. ”
Assim, pode-se afirmar que o estudo sobre as decisões dos consumidores
relacionadas a aceitação e uso de novas tecnologias é importante para o setor
de turismo.

OBJETIVOS

Tendo em vista a relevância crescente dos wearables no turismo, e a
escassez de pesquisas, o objeto de estudo a ser analisado neste trabalho será
a pulseira cashless, um dispositivo vestível que vem sendo usado por
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empreendimentos do setor (EYEMOBILE, 2019). O objetivo geral deste
trabalho é analisar os fatores que podem promover ou restringir a adoção
dessa tecnologia por parte dos turistas nacionais, por meio de uma pesquisa
quantitativa, que examinará um conjunto de variáveis originadas da literatura
existente, como aquelas derivadas do Modelo de Aceitação Tecnológica (em
inglês Technology Acceptance Model, TAM) de Davis (1989), um dos modelos
mais usados para analisar o comportamento do consumidor quanto à aceitação
de tecnologias (CHUAH, 2019; GHARIBI, 2020;).
Os objetivos específicos consistem em:
 Descrever o uso das tecnologias vestíveis;
 Descrever o perfil dos respondentes;
 Identificar os fatores que podem promover ou restringir a adoção da
pulseira cashless por parte de turistas brasileiros.
 Testar os fatores que podem promover ou restringir a adoção da pulseira
cashless por parte de turistas brasileiros.
A partir dos resultados, pretende-se contribuir para o turismo com o
conhecimento sobre quais fatores impactam na adoção dessa tecnologia.

ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos. A introdução
apresenta a contextualização do tema e seus principais pressupostos e
conceitos. Também são descritos a relevância, justificativa, os objetivos gerais
e específicos que a pesquisa busca atingir.
No

primeiro

capítulo,

denominado

Dispositivos

Wearables,

é

apresentado o conceito dos vestíveis, os tipos de dispositivos que já estão
disponíveis no mercado para o consumidor e a sua inserção no turismo, tanto
na literatura, com artigos que abordam o tema, e com exemplos da adoção da
tecnologia por empreendimentos turísticos, principalmente no Brasil.
O capítulo 2, Technology Acceptance Model (TAM), começa com o
conceito do TAM e seu surgimento na literatura; posteriormente é
contextualizado o uso do TAM no turismo e, por fim, é abordada a aceitação
dos dispositivos wearables no turismo, com apresentação dos estudos que
pesquisaram o tema.
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A metodologia está presente no capítulo 3, contendo o levantamento
bibliográfico, o processo de coleta de dados, a amostra e como foi realizado o
tratamento dos dados.
A análise e resultados constituem o capítulo 4, onde é descrita a
caracterização da amostra e o conhecimento dos respondentes sobre a
tecnologia wearable. Despois são apresentadas as dimensões de aceitação da
pulseira cashless, através da Análise Fatorial Exploratória (EFA), análise de
confiabilidade e a intenção de uso de wearables no turismo a partir da
correlação feita entre a intenção de uso e essas dimensões.
O trabalho é finalizado com as considerações finais sobre a pesquisa
realizada, contendo sugestões para pesquisas futuras.
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1. DISPOSITIVOS WEARABLES
“No mundo da tecnologia vestível, quase tudo é possível. Basta ter uma ideia. ”
Ricardo O’Nascimento – Roupas Inteligentes: Criando moda e
tecnologia.
Os avanços tecnológicos que vêm ocorrendo nas últimas décadas
fizeram com que “coisas” se conectassem à internet com capacidade para
compartilhar, processar, armazenar e analisar um volume de dados
(MAGRANI, 2018). Esses dados são descritos pelo termo de big data.

Big data também engloba o conceito de Internet of Things (IoT).
Gubbi et al. (2013) definem IoT como: Interconexão de dispositivos de
detecção e atuação, oferecendo a capacidade de compartilhar
informações entre plataformas por meio de uma estrutura unificada,
desenvolvendo uma imagem operacional comum para ativar
aplicativos inovadores. Isso é conseguido através da detecção em
larga escala, análise de dados e representação de informações,
usando a detecção onipresente de ponta e a computação em nuvem.
(GUBBI et al., 2013, p. 4).

Além dos benefícios que a IoT pode trazer para a sociedade, os
aspectos econômicos também são importantes. O Governo Federal do Brasil
possui um plano denominado "Internet das Coisas: um plano de ação para o
Brasil", no qual enfatiza a importância da tecnologia para o desenvolvimento do
país. No relatório do plano intitulado “Relatório do Plano de Ação – Iniciativa e
Projetos Mobilizadores” (BRASIL, 2017) é destacado o impacto da IoT na
economia global e que no Brasil a estimativa é de 50 a 200 bilhões de dólares
de impacto econômico anual em 2025.
Vale ressaltar que para o setor do turismo, a IoT beneficia o trade
turístico e os turistas através das cidades inteligentes, hotéis com sensores que
interagem junto ao consumidor, realidade virtual, aeroportos e companhias
aéreas com rastreamento de bagagens, check-in virtual dentre outras.
(PANROTAS, 2017). Para Kaur e Kaur (2017), devido ao estabelecimento da
IoT e das cidades inteligentes, os focos de investimentos para aprimoramentos
tecnológicos se deram em setores como turismo, saúde, etc. e eles já colheram
os benefícios da melhoria da tecnologia.
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Termos como ‘tecnologias inteligentes de vestir’ ou ‘dispositivos
vestíveis’ são empregados para descrever computadores portáteis integrados
que são usados no corpo e permitem interações entre usuários e um ambiente
inteligente, o humano com o tecnológico, por exemplo, eletrodomésticos
inteligentes,

a

qualquer

momento,

em

qualquer

lugar

(DEHGHANI,

DANGELICO, 2017). Donati (2004), relata que a tecnologia vestível deve
integrar o espaço pessoal de quem veste, sem limitar seus movimentos
corporais, além de executar algum tipo de performance computacional no
âmbito artístico ou funcional.
Jhajharia, Pal e Verma (2014), definem wearables como:
Os termos “tecnologia vestível”, “dispositivos vestíveis” e “vestíveis”
se referem a tecnologias eletrônicas ou computadores que são
incorporados a itens de roupas e acessórios que podem ser
confortavelmente usados no corpo. Esses dispositivos vestíveis
podem executar muitas das mesmas tarefas de computação que
telefones celulares e laptops; no entanto, em alguns casos, a
tecnologia vestível pode superar totalmente esses dispositivos
portáteis. (JHAJHARIA, PAL, VERMA, 2014, p. 5700.)

A tecnologia vestível, proporciona uma interação com objetos do
cotidiano, através do corpo. Traduz a ideia de sentidos, possibilidades físicas e
interação feita através de sensores. (O’NASCIMENTO, 2020). São vastos os
setores que inserem os vestíveis. Setores como o da medicina, entretenimento,
fitness, jogos e estilo de vida, adotam cada vez mais a tecnologia em seus
empreendimentos. Smartwatches, smartglasses, roupas, headbands, pulseiras
e joias (anéis, colares e brincos) são exemplos de produtos inteligentes para
vestir. É importante ressaltar que os wearables são tecnologias que misturam o
físico com o virtual. Donati (2004), conclui que:
O corpo humano e o computador deixam de trabalhar como máquinas
independentes para participar do processo de informação onde dados
digitais e físicos operam concomitantemente, permitindo aos usuários
afetarem e serem afetados simultaneamente por diferentes realidades
(DONATI, 2004, p. 96.).

Em relação aos dispositivos vestíveis, Edward O. Thorp e Claude
Shannon, professores de matemática da faculdade do Massachusetts Institute
of Techonology (MIT), foram os pioneiros a projetarem um dispositivo de
cronometragem, com a finalidade de prever com precisão em que lugar a bola
iria para em roletas de jogos. Com o experimento, eles relataram que os jogos
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vencidos aumentaram em 44%, causando então, a proibição desses
dispositivos. (SANTOS, 2018).
Em 1994, Steve Mann, criou a Wearable Wireless Webcam, que fazia
upload de imagens para a internet até 1996 (DONATI, PRADO, 2001). Em
2000, chegou ao mercado tecnológico o primeiro fone de ouvido. Em 2006, a
Nike lançou, em parceria com a Apple, um pacote esportivo que os usuários
sincronizassem seus movimentos com o iPod (SANTOS, 2018).
De acordo com Santos (2018):
Mas a loucura dos wearables realmente explodiu nos anos 2010. Em
2011, o Google desenvolveu o primeiro protótipo do que se tornaria o
Google Glass. A gigante de tecnologia enviou modelos de teste para
um grupo seleto em abril de 2013 e lançou o dispositivo para o
público em geral em maio de 2014 (SANTOS, 2018, p. 101.).

Outras empresas como a Fitbit, Apple, Levi’s e a Samsung, laçaram
dispositivos portáteis com a tecnologia vestível. O uso de wearables também
estão ligados às questões de saúde, como medir o batimento cardíaco, a
pressão arterial, ou até mesmo para contar os passos, calorias gastas em uma
atividade física, sendo que o principal dispositivo utilizado para essas
finalidades são as pulseiras smartbands.

1.1 EXEMPLOS DE WEARABLES

Nos últimos anos, empresas como Google, Fitbit, Apple, Levi’s,
Samsung, dentre outras laçaram dispositivos portáteis com a tecnologia
vestível. De acordo a CCS Insight, espera-se que o mercado de wearables
cresça 162,9 milhões de unidades até o final de 2020 (SANTOS, 2018).
Atualmente, são disponíveis no mercado, dispositivos vestíveis na forma de
relógios, pulseiras, fones sem fios, roupas e tênis.
Os relógios são oferecidos por diversas marcas. Os smartwatches são
dispositivos

inteligentes

e

que

possuem

funcionalidades

variadas,

ultrapassando a principal utilidade dos tradicionais. Cada marca apresenta
vantagem diferenciada. A Apple entrou para o mercado dos wearables com o
Apple Watch, aliando design à prova d’água e sistema Global Positioning
System (GPS) integrado, além de outras funções relacionadas à saúde e a
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integração com o celular. (APPLE, 2019). A Samsung possui em sua linha de
wearables, o Samsung Galaxy Watch, que oferece aplicativos relacionados à
saúde, música, GPS, conectividade de bluetooth com os aparelhos celulares de
sistema Android (SAMSUNG, 2019). A Garmin denomina seu relógio inteligente
como vívoactive, além de outros modelos, que tem como função principal o
monitoramento da saúde e do esporte (GARMIN, 2019). A Xiaomi, empresa
chinesa de eletrônicos, trouxe ao mercado smartwatches que ofertam
qualidade e preços mais acessíveis. (XIAOMI, 2019). Outros dispositivos como
MyKronoz, ZeWatch, i-Joy I-Watxer Reloj, Meteor e MetaWatch Strata, também
possuem preço baixos, o que mostra a expansão do dispositivo no mercado e
sua gama de ofertas. (GAZZARRRINI, 2014).
As pulseiras inteligentes, também conhecidas como smartbands, são
opções de vestíveis que têm como função principal, monitorar as atividades
físicas. A tecnologia nesses dispositivos é capaz de identificar batimentos
cardíacos, movimentos e, por meio da análise inteligente de dados, fornecer
informações, como quantidade de calorias, quantidade de passos dados pelo
usuário, entre outros. As pulseiras têm integração com o smartphone e com a
nuvem, o que significa que os dados ficam disponíveis para acesso em
qualquer lugar, via aplicativo ou site mobile. (SAMGUNG, 2019).
No setor esportivo, exemplos de tecnologias vestíveis de estrutura rígida
são os aparelhos de monitoramento de corrida como a pulseira da Nike,
FuelBand, e a da Adidas, miCoach. Neste último, o sistema tecnológico se
torna uma espécie de treinador virtual: os dados físicos do corpo são
transformados

em

informações

digitais,

armazenadas,

processadas

e

analisadas. (MARINI, 2017)
Fones sem fios também são classificados como wearables. Os
chamados hearables, foram os maiores responsáveis pelo crescimento de
vestíveis no 3º trimestre de 2019, um aumento ano a ano de 94,6% e um novo
recorde em um único trimestre, segundo um estudo feito pela IDC (2019). O
estudo também destacou que “os aparelhos auditivos sozinhos representaram
quase metade do mercado no 3T19, seguidos por pulseiras e smartwatches”
(IDC, 2019).
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Já os óculos inteligentes têm o Google como um dos pioneiros no
desenvolvimento desse equipamento. O Google Glass foi um projeto
experimental da empresa que teve seu desenvolvimento iniciado em 2006 e
tornado público em 2012. O propósito do dispositivo era fornecer informações
úteis em primeiro plano, com o conceito conhecido como realidade aumentada.
O dispositivo permitiria ao usuário, por exemplo, ter diretamente na visão, as
direções para chegar a um determinado lugar, em vez de ficar olhando para a
tela do GPS. Apesar do pioneirismo, o dispositivo não foi para o mercado, pois
questões relacionadas à privacidade fizeram com que o experimento fosse
encerrado (ALVES, 2019). Outro conceito que tem sido aplicado aos óculos
inteligentes é o da realidade virtual, em que o usuário se vê em outra realidade,
e é aplicado para jogos e filmes (SAMGUNG, 2019). Segundo Dehghani e Kim,
(2019), embora os óculos desenvolvidos pelo Google atualmente não estejam
mais disponíveis ao público, os óculos inteligentes continuam a serem
desenvolvidos por outras marcas, como Sony e Recon Jet, oferecendo uma
grande variedade de funções e aplicativos.
O grupo de Tecnologia Avançada e Projetos (ATAP) do Google, junto
com a Levi’s, desenvolveram um dispositivo têxtil com recursos da tecnologia
vestível, denominado Jacquard. A jaqueta é a primeira plataforma digital de
grande escala criada para roupas inteligentes, mudando a maneira de acessar
serviços e informações. Ela possui um tecido inteligente que permite a conexão
com o dispositivo móvel. O usuário com gestos de toque pode acessar
diferentes habilidades, como obter direções, trocar a música, atender ligações.
Com as habilidades da Jacquard, a interação com o mundo digital ocorre sem
interromper com o que está acontecendo no mundo real. (GOOGLE, 2019).
Convém ressaltar que a Adidas, em parceria com a Polar, lançou uma linha de
vestuário na versão feminina e masculina, nas quais é possível acoplar um
objeto rígido vestível de monitoramento cardíaco, o miCoach. (HANLON, 2005).
A busca do bem-estar aliada à tecnologia, fez com que a empresa
Wearable X, desenvolvessem uma calça, modelo legging, com dispositivos que
corrigem a postura do usuário, durante a prática da Yoga. Os aparatos
conectam-se via bluetooth a um aplicativo de smartphone onde é exibido as
imagens das poses dos iogues e usa a vibração para avisar onde o corpo
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precisa ser ajustado para uma melhor postura. (BOA FORMA, 2020,
WEARABLE X, 2020).
Os acessórios para os pés também não ficam de fora do rol de
tecnologias vestíveis. A Nike lançou o tênis Nike Adapt Huarache, que pode ser
conectado ao smartwatch através do aplicativo da empresa promovendo
interação do usuário com o ambiente. A tecnologia ainda oferece comando de
voz para, por exemplo, soltar o tênis, deixando de lado o cadarço comum.
(VIEIRA, 2019).
No Brasil, alguns bancos adotaram as pulseiras inteligentes, como
alternativa de pagamento com a opção débito e crédito. Esses dispositivos
contam com a tecnologia Near Field Communication - NFC. O Banco do Brasil,
possui uma Pulseira Ourocard, que de acordo com a instituição, “pulseira
Ourocard é o primeiro dispositivo vestível do BB que funciona com a tecnologia
NFC” (BRASIL, 2019). O banco oferece o dispositivo nas cores amarela, azul e
preta, e as pulseiras vêm com um chip para ser acoplado no interior do
equipamento. Além da pulseira para pagamentos, o banco também oferece a
pulseira Ativo Band, que além de ter a função de pagamentos, monitora a
saúde, com pedômetro, rastreador, monitoramento de sono e lembretes de
exercícios.
Por outro lado, o Banco Bradesco, em parceria com a Visa, nas
Olimpíadas de 2016, ofereceu o novo modo de pagamento propagando que
“chegou a Pulseira Bradesco Visa! A partir de agora, não serão apenas os
campeões que terão motivos para erguer o punho. ” (VISA, 2016). Já o banco
Santander, oferece a tecnologia NFC, nas pulseiras e em tags para adaptar a
outros relógios, além dos adesivos: “O Santander Pass é uma versão do seu
cartão que possibilita pagamentos por aproximação. Com ele, você tem mais
liberdade para fazer suas atividades do dia a dia sem tirar a carteira do bolso. ”
(SANTANDER, 2019).
Vale ainda mencionar que a Visa, uma bandeira de cartão de crédito que
investe no pagamento com a tecnologia NFC, está engajada em vários projetos
como o NADA Noronha, pulseira Bradesco e o relógio Swatch, sobre o qual a
Visa (2019) diz que o wearable desenvolvido segue a mudança de
comportamento de uma sociedade que é cada vez mais conectada, permitindo
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assim, o pagamento por aproximação através do relógio. Na figura 1, encontrase o mosaico dos designers das pulseiras do Santander e o relógio Visa.

Figura 1: Mosaico dos Designers das Pulseiras Cashless Referentes ao Banco
Santander e o Relógio da Bandeira de Cartão Visa

Fonte: UGGIONI (2018); VISA (2019).

Visto os exemplos apresentados, observa-se que o desenvolvimento de
dispositivos está cada vez mais compacto e ágil para os usuários, possuindo
uma gama de aplicações de entretenimento, saúde, localização, informação
entre outros, no qual se enquadram na tecnologia wearable. A vasta opção de
dispositivos vestíveis no mercado, expressa o aumento do consumo de
wearables pelos usuários.

1.2 WEARABLES NO TURISMO

A interação do turista com o espaço físico e sociocultural é o fator central
da experiência do turismo e hoje, essas vivências estão sendo cada vez mais
mediadas pelo uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)
(TUSSYADIAH, FESENMAIER, 2009). A tecnologia tem o papel facilitador na
experiência turística, auxiliando, fornecendo e/ou limitando o acesso as
atividades do turismo. O uso de tablets e smartphones é muito comum nos dias
atuais, porém a tecnologia wearable está sendo inserida para mudar
potencialmente a forma como os usuários interagem com a tecnologia.
(TUSSYADIAH, 2014).
Tussyadiah (2014), com o “Projeto Glass”, analisou as ideias das
pessoas e a imaginação das experiências com locais turísticos usando o
Google Glass. A pesquisa foi feita por meio do Twitter, para testar o potencial
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de compra dos óculos, com o objetivo de identificar como os usuários
utilizariam o Explore Edition of Glass, usando a hashtag #ifihadglass4, durante
uma semana. Depois foi feita a mesma campanha no Twitter para o uso dos
óculos em experiências turísticas, resultando em 17.373 tweets e, com a
filtragem, foram obtidos 10.035 resultados. Toda a análise de conteúdo resultou
em cinco categorias que representam a motivação para usar o Google Glass:
explorar, desafiar, capturar, compartilhar e transformar. A pesquisa identificou
as diferenciações do uso da tecnologia wearable, sendo elas: informação
instantânea e tradução, usando a realidade aumentada; registros de imagens
com a primeira percepção do turista; conectividade em tempo real com redes
sociais; a conectividade em tempo real no qual estimula as necessidades
sociais de pertencimento e altruísmo. (TUSSYADIAH, 2014).
Os autores tom Dieck, Jung e Han (2016), com o projeto denominado
Manchester ArtGallery wearable smart glasses (AR Project), investigaram as
exigências dos visitantes em relação aos dispositivos vestíveis, para o
desenvolvimento de uma aplicação de realidade aumentada, com o uso de
óculos inteligentes, em museus e galerias de artes. Os pesquisadores
concluíram que os participantes aprovaram a aplicação de wearables com a
realidade aumentada, pois fornecem passeios personalizados e navegações
baseadas em interesses, pinturas previamente vistas e conexões entre elas.
Em termos de requisitos de função, a instrução de software era fácil de
entender e foi considerada essencial para a experiência. A análise da pesquisa
identificou que os vestíveis com a tecnologia de realidade aumentada, agregam
valor à experiência através do aprimoramento e fornecimento de informações
adicionais (TOM DIECK; JUNG, 2016).
Marasco, et al. (2018) também investigaram o impacto das experiências
da realidade com dispositivos wearables no turismo. O estudo foi realizado
durante o teste piloto de uma experiência de realidade virtual, desenvolvida
para a promoção do local turístico, Cemitério Fontanelle, na cidade de Nápoles,
sul da Itália. Foi feito um cenário convincente e inovador, usando a mais
recente tecnologia de realidade virtual e o Oculus Rift. A experiência tem por
4

Hashtags são termos associados a uma informação, tópico ou discussão que se deseja
evidenciar de forma explícita nas redes sociais on-line. A hashtag em questão significa “If I had
Glass”, em português, “Se eu tivesse (Google) Glass”.

31
objetivo despertar a consciência e interesse sobre o Cemitério e estimular
potenciais visitantes ao site. O resultado deste estudo pode servir como um
veículo de marketing eficaz para induzir as intenções comportamentais dos
usuários a irem aos lugares e que os destinos devem dar importância a
experiência virtual, pois influencia positivamente o envolvimento emocional dos
turistas (MARASCO et al., 2018).
Por outro lado, Liang et al. (2016), fizeram um Walking Holidays nas ruas
de Tóquio, com o guiamento feito por um dispositivo wearable, o Apple Watch e
um iPhone 5s, que além de oferecer informações e interatividade turísticas,
indicava dados fisiológicos como a frequência cardíaca, pressão arterial e a
quantidade de suor. Todas essas informações pessoais foram combinadas com
o GPS, e através dele, foram gerados dados multidimensionais de onde era
possível extrair informações específicas como a avaliação da cidade, o nível de
interesse dos turistas, a partir das informações de frequência cardíaca e a
possibilidade de tirar fotos com dados de GPS. As análises dos usuários
apoiaram a hipótese de que a frequência cardíaca aumenta quando se vê algo
curioso. Usando a proposta de passeio pela cidade, as pessoas podem
desfrutar de um serviço personalizado, no qual sugere lugares desconhecidos
que podem despertar o turista. (LIANG et al., 2016).
Na atividade turística, alguns atrativos já estão adotando a tecnologia
wearable. Tendo como referência, a Disney World, que utiliza o dispositivo
wearable, em seus parques de diversão e meios de hospedagens. De acordo
com Borkowski et al. (2016):

Para combinar a tecnologia da Internet das Coisas com o parque de
diversões e o ambiente do resort, a Disney decidiu que a tecnologia
vestível seria seu objetivo principal. [...]. Isso provaria ser uma tarefa
desafiadora, pois envolve mais do que simplesmente conectar vários
elementos de parques e resorts para um aplicativo móvel. Requer a
criação de um objeto que possa ser fisicamente anexado a um
convidado durante toda a duração das suas férias sem estar
obstruindo. Vários itens foram para consideração, incluindo pulseiras,
colares e até mesmo orelhas de Mickey Mouse. O produto que a
Disney passou a desenvolver é chamado de MagicBand
(BORKOWSKI et al., 2016, p. 145).

Com a utilização de pulseiras cashless, a Disney oferece uma
personalização dos serviços. O conceito de personalização no contexto do
parque temático é particularmente relevante à medida que os visitantes
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experimentam as atrações. Segundo Borkowski et al. (2016, p. 145), “se um
hóspede esperou muito tempo na fila, o parque pode enviar um cupom para
uma casquinha de sorvete grátis ou uma pequena lembrança de loja de
presentes. ” Essas iniciativas fazem com que a experiência ruim se torne
compensadora. A Magic Band, não tem custo adicional para seus clientes e
com ela pode se ter acesso ao quarto de hotel, reservas de restaurante,
tratamento personificado, pagamento nas lojas e reservas de atrativos que o
parque oferece. Além de um melhor atendimento para os turistas, o uso da
pulseira wearable é vantajosa para a Disney, pois com as informações
fornecidas pelo uso do equipamento, o monitoramento administrativo, a criação
de marketing fica mais precisa e rentável. (ALVES, 2017)
No contexto brasileiro, foi lançado o dispositivo “NADA Noronha”, uma
pulseira wearable, com a funcionalidade cashless lançada pela bandeira Visa e
a netPDV, em 2019, no arquipélago de Fernando de Noronha, em
Pernambuco. Para Tiago Moherdaui (2019), vice-presidente de negócios da
Visa:
Com NADA, ganhamos todos. Os estabelecimentos comerciais não
perdem vendas e os turistas não perdem tempo precioso de lazer. O
mundo está em uma jornada sem volta para se tornar cashless e
Fernando de Noronha caminha para se tornar a primeira ilha sem
dinheiro em papel do Brasil” (VISA, 2019).

A tecnologia wearable é aceita na maioria dos estabelecimentos da ilha
e a pulseira está disponível para a compra em 100 estabelecimentos. A
segurança da tecnologia de pagamento por aproximação também permite o
resgate do dinheiro que sobrar após a viagem para a conta do usuário
novamente. Todos os dados da pulseira são digitalizáveis. A ideia é fornecer
não só a facilidade na forma de pagamento, mas também garantir maior
liberdade ao turista, já que na mesma pulseira pode ser registrado o nome do
portador, tipo sanguíneo, pousada em que está hospedado, contato de um
acompanhante e demais dados em caso de emergência. (VISA, 2019).
Outro exemplo de uso de dispositivos wearables no Brasil, em formato
de pulseira cashless é o Voucher Digital, como mostra a figura 2, implantado na
cidade de Barreirinhas (MA), conhecida nacionalmente e internacionalmente
como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil devido às belezas
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do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Em 2018, a cidade ganhou o
Prêmio Nacional de Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo (MTUR) e
tem por objetivo se estender a todo o país. (MINELLI, 2018). O Voucher Digital
está ajudando a organizar a atividade turística no Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, na cidade de Barreirinhas. O dispositivo wearable monitora o
acesso de turistas e permite que o município arrecade corretamente os
impostos gerados, além de carregar todos os dados do turista que visita o
parque, como origem, destino, tempo de permanência, agência de viagens e
hotel. Para ter acesso ao parque, o visitante passa por um scanner e os dados
são compartilhados em tempo real pelos operadores do sistema.
Figura 2: Voucher Digital implementado na cidade de Barreirinhas (MA)

Fonte: PEREIRA, 2019.

No contexto do destino maranhense e a tecnologia wearable adotada, de
acordo com Pereira (2019):

Somente em 2018, cerca de 126 mil turistas visitaram o Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses. Ao todo, o faturamento das 51
agências de viagem que já adotaram o voucher, foi superior a R$ 7,5
milhões de reais. Só de impostos sobre serviços (ISS), o município
arrecadou mais de R$ 300 mil, desde que foi implantada a iniciativa
que foi criado pela Prefeitura de Barreirinhas, para ter acesso à
unidade de conservação (PEREIRA, 2019).

Recentemente, a Aviva, detentora dos destinos Rio Quente e Costa do
Sauípe, comunicou que irá adotar a tecnologia wearable, com as pulseiras
inteligentes. De acordo com o gerente de Tecnologia da Informação da Aviva,
através da pulseira, o cliente poderá ter acesso a todo o complexo, desde a
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entrada na unidade habitacional até o consumo em todos os pontos de venda
com uma simples aproximação do pulso. (ALVES, 2019).
Eventos também estão aderindo às pulseiras wearables. O Lollapalooza
Brasil trouxe em suas edições de 2018 e 2019, a “Lolla Cashless by Next” que
funcionou como ingresso e permitiu a compra de alimentos, bebidas e produtos
oficiais, sendo o único modo de pagamento dentro do festival. No site do
evento, estão bem claros os benefícios dos pagamentos com a pulseira:
transações mais rápidas; filas mais curtas, sem necessidade de troco; menor
risco de perda; melhor controle de gastos; histórico de transações via e-mail;
possibilidade de reembolso. (LOLLAPALOOZA, 2019).
O Tomorrowland Brasil 2016 fez uso, pela primeira vez em seu festival,
do sistema Cashless, integrado à pulseira de acesso ao evento, na qual o
dispositivo serviu tanto para o ingresso, quanto para comprar alimentos e
bebidas, dentre outros itens nas áreas do Festival e da DreamVille. (JUNIOR,
2016). O festival de rock João Rock, que acontece na cidade de Ribeirão Preto,
em São Paulo, também adota a pulseira cashless como modo de ingresso e
pagamento, como demostram ilustrativamente no site do evento e está
apresentado na figura 3.
Figura 3: Informação sobre a pulseira do festival João Rock.

Fonte: João Rock (2019)

A implementação dessas pulseiras inteligentes na atividade turística,
mostra que a tecnologia em dispositivos vestíveis é uma tendência para os
destinos em termo de controle sobre a atividade turística, praticidade e
segurança em relação aos usuários.
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2. TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)

Uma questão constantemente levantada pela comunidade acadêmica de
sistemas de informação é a identificação de fatores que levam as pessoas a
aceitar e fazer uso de sistemas desenvolvidos e implementados por terceiros
(KING; HE, 2006). Davis propôs o Technology Acceptance Model (TAM Modelo de Aceitação Tecnológica) em 1989, que tem como objetivo explicar a
intenção comportamental do usuário potencial em utilizar uma inovação
tecnológica (DAVIS, 1989).
O TAM, que teve como base teórica a Theory of Reasoned Action (TRA)
de Fishbein e Ajzen (1979 apud DAVIS, 1986; 1989), e apresentou dois
preditores primários - facilidade de uso percebida e utilidade percebida – e a
variável dependente intenção comportamental (Davis, 1986). Segundo Davis
(1989), as pessoas tendem a usar ou não a tecnologia na medida em que
acreditam que o seu desempenho irá melhorar, referindo-se à variável utilidade
percebida. Porém, se o sistema for muito difícil de ser utilizado, a decisão de
uso será afetada, concluindo a partir de então, que o uso também é
influenciado pela variável facilidade. (DAVIS, 1989). A facilidade de uso
também gera um impacto direto na utilidade percebida, quando o sistema é
considerado fácil e contribui para um melhor desempenho. (DAVIS, 1989). Em
outras palavras, Davis (1989) definiu utilidade percebida como o grau que uma
pessoa acredita que o uso de determinado sistema seria útil para seu interesse
e facilidade percebida como o grau que uma pessoa considera usar um
determinado sistema sem esforço.
Atualmente, dentre os modelos relacionados à adoção de tecnologias, o
TAM é o mais utilizado, sendo considerado o modelo mais influente e
empregado para descrever a aceitação de sistemas de informação (LEE,
KOZAR, LARSEN, 2003). Portanto, com a proliferação de estudos utilizando o
TAM, o modelo pode ser considerado o cerne de uma estrutura evolutiva mais
abrangente para explicar a aceitação de novas tecnologias (KING; HE, 2006).
Dessa forma, ao realizar uma meta-análise com 88 estudos sobre o
TAM, King e He (2006) identificaram quatro categorias de modificações no
modelo seminal de Davis, conforme apresentado na figura 4. As modificações
encontradas foram: (1) a inclusão de precursores externos (fatores anteriores).
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(2) a incorporação de fatores sugeridos por outras teorias que visam aumentar
o poder preditivo do TAM, (3) a inclusão de fatores contextuais e características
da tecnologia, e (4) a inclusão de medidas de consequência.
Figura 4: Modificações no modelo TAM

Fonte: Adaptado King e He (2006).

Vale ainda ressaltar que, segundo Legris et al. (2003), existe uma ampla
variação nos efeitos previstos pelo TAM em estudos realizados com diferentes
tipos de usuários e sistemas. Portanto torna-se relevante testar o modelo com
usuários de pulseiras cashless. Adicionalmente, este estudo pode ser
posicionado na segunda categoria sugerida por King e He (2006), pois irá
propor fatores sugeridos por outras teorias para aumentar o poder preditivo do
TAM.

2.1 USO DO TAM NO TURISMO

O Technology Acceptance Model, proposto por Davis (1989) vem sendo
utilizado para verificar a aceitação de novas tecnologias da informação em
contextos variados (MENDES FILHO, ARAÚJO, SENA JÚNIOR, 2016). Uma
revisão de literatura feita por Ukpabi e Karjaluoto (2017) revelou que o TAM, foi
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o modelo mais usado para investigar o comportamento do consumidor no
turismo.
Estudos que utilizam o modelo de aceitação proposto por Davis em
1989, geralmente adicionam novos fatores ao modelo principal do TAM, para a
análise (AYEH, AU, LAW, 2013; MOROSAN, 2012; NUNKOO, RAMKISSOON,
2013).
Em uma pesquisa sobre o uso de mídia pelo consumidor para planejar
uma viagem, Ayeh, Au e Law (2013) introduziram novos fatores ao TAM, como
prazer, confiança e interesse. Vale destacar que o resultado encontrado em
relação ao modelo TAM, com as variáveis atitude e facilidade, sugeriram
diferentes resultados encontrados por estudos anteriores que adotaram o TAM.
A facilidade de uso teve um maior resultado, além de ter confirmado uma
relação direta com a atitude. A utilidade percebida, teve resultado consistente
com as descobertas existentes na literatura do TAM, pois exerceu impactos
substancias na atitude e na intenção de uso. Nesse estudo a atitude também
se confrontou ao modelo original, pois ao final, o constructo atitude foi
eliminado, por não ter mediado totalmente o efeito dos fatores cognitivos sobre
a intenção, entretanto, atitude mede a relação entre a confiabilidade percebida
e a intenção de uso.
Nunkoo e Ramkissoon (2013) testaram um modelo que prevê a intenção
dos viajantes em comprar produtos e serviços turísticos on-line, usando dados
coletados de viajantes. As descobertas sugerem que a utilidade percebida, a
confiança e os riscos percebidos dos viajantes são determinantes da atitude
em relação a aquisição de eletrônicos e influenciam significativamente a
intenção de compra. Os resultados também sugerem que a facilidade de uso
percebida exerce uma influência na utilidade percebida e na confiança.
Morosan e Jeong (2008) examinaram as percepções dos usuários em
relação a sites de reservas de hotéis e sites de reservas de terceiros. A
utilidade percebida foi um indicador chave das atitudes dos usuários em
relação ao uso de sites de propriedade de hotéis, enquanto a facilidade foi um
indicador das atitudes dos usuários em relação ao uso de sites de terceiros. No
geral, os usuários tiveram atitudes mais favoráveis e intenções mais elevadas
de revisitar sites de terceiros do que sites de hotéis.
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Silva e Mendes Filho (2014) analisaram os fatores que influenciam a
intenção de uso de comentários de viagens on-line para escolher um meio de
hospedagem no contexto brasileiro. Além do TAM, a Teoria Motivacional de
Davis, Bagozzi e Warshaw (1992) foi utilizada. A partir das confirmações das
hipóteses, os autores concluíram que as pessoas que acham útil os
comentários on-line, tem uma influência positiva a atitude e intenção de uso
para a escolha de um meio de hospedagem. Os que apresentaram atitude em
usar, são influenciados positivamente em relação a escolha. Os viajantes que
sentiram prazer, tem mais facilidade de uso influenciando a utilidade em
escolher um meio de hospedagem.
Kim, Lee e Law (2008) abordaram a partir do modelo TAM, com adição
de variáveis relacionadas a qualidade do sistema de informação e valor
percebido, uma análise sobre a Tecnologia da Informação e a sua importância
nas organizações de hospitalidade. Os resultados foram obtidos através das
perspectivas dos funcionários. O artigo apresenta uma teoria progressiva e
uma

contribuição

prática

para

aumentar

a

aceitação

da

TI

em

empreendimentos hoteleiros, servindo como sugestão aos profissionais da
área.
Mendes Filho, Jorge e Sena Júnior (2016) analisaram a percepção do
viajante sobre o uso de sites de compras coletivas para adquirir cupons de
serviços turísticos. O modelo original do TAM foi adotado com suas quatro
variáveis: utilidade, facilidade, atitude e intenção. Os resultados demonstraram
que os viajantes utilizam sites de compras coletivas pela sua utilidade, o que
pode influenciar a atitude e intenção dos viajantes em adquirir cupons de
serviços turísticos.
Em relação aos fatores que influenciam a aceitação de dispositivos
móveis por turistas, Kim; Park e Morrison (2008) mostraram que a experiência
de viagem e a experiência anterior com tecnologia, influenciaram positivamente
o desempenho percebido e a facilidade de uso percebida. Esses fatores
estavam relacionados às atitudes dos viajantes em relação ao uso de
dispositivos móveis e à intenção de usá-los durante a atividade turística.
Em um cenário de adoção de um aplicativo de gamificação por turistas
de um parque ecológico, Nunes e Mayer (2014) verificaram que a nova
tecnologia foi percebida como útil, fácil, divertida e compatível com o local, o
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que gerou uma grande intenção de uso por parte dos respondentes. De acordo
com o modelo testado, as variáveis que mais contribuíram para explicar a
intenção de uso foram a utilidade percebida, a compatibilidade com o local e a
diversão percebida, mostrando a importância de dimensões utilitárias e
hedônicas no processo de adoção de inovações no turismo.
Esses são alguns estudos que apresentam a utilização do Technology
Acceptance Model, proposto por Davis em 1986, e a importância de seu
modelo para a aceitação de tecnologia no turismo.

2.2 WEARABLES E ACEITAÇÃO DA TECNOLOGIA

No contexto das pesquisas em aceitação das tecnologias vestíveis,
Chuah (2019) verificou que o TAM é o modelo de aceitação mais utilizado.
Buenaflor e Kim (2013), através de uma revisão bibliográfica,
identificaram

variáveis

que

influenciam

a

aceitação

ou rejeição

dos

computadores vestíveis. Os pesquisadores descobriram que as necessidades
fundamentais das pessoas, atividade cognitiva (utilidade percebida, facilidade
de uso), aspectos sociais (influência social, privacidade, cultura), aspectos
estéticos (conforto físico, aparência), características demográficas (idade, sexo)
e experiências tecnológicas foram fatores fundamentais que influenciaram o
comportamento da adoção de dispositivos portáteis. Os autores mencionam
que a influência social é um fator relevante, pois elas costumam ser primordiais
no

processo

de

tomada

de

decisão.

As

pessoas

valorizam

seus

relacionamentos com pessoas próximas, como família, amigos e colegas de
trabalho, e tendem a valorizar as opiniões e crenças das pessoas próximas a
elas. Os autores apontam ainda a privacidade como um importante fator de
aceitação tecnológica. “A privacidade é uma questão crítica, particularmente
em um ambiente de uso onipresente e difundido de computadores”
(BUENAFLOR; KIM, 2013, p. 108).
Sobre o papel da estética e da moda, Choi e Kim (2016) examinaram se
as características dos produtos da moda afetam a intenção de usar
smartwatches. Segundo eles, é essencial levar em consideração as
características dos smartwatches como um produto de moda. As hipóteses
foram construídas seguindo o modelo TAM e acrescentando dois grupos de
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fatores externos a serem considerados: (1) o smartwatch como inovação
tecnológica; e (2) o smartwatch como um produto de moda de luxo. O resultado
da pesquisa demostrou que o relógio inteligente como produto de moda
aumenta a intenção de uso (CHOI, KIM, 2016).
Jung, Kim e Choi (2016) argumentam que a intenção de uso em relação
a dispositivos portáteis é amplamente determinada pelo design dos
dispositivos. Rauschnabel et al. (2016) destacaram que a maioria dos
consumidores percebem os óculos inteligentes como uma combinação de
moda e tecnologia ('fasnologia'), enquanto um menor número de consumidores
os considera exclusivamente como moda ou tecnologia, respectivamente.
Chuah et al. (2016) contribuíram para uma compreensão de como os relógios
inteligentes são percebidos na perspectiva da psicologia cognitiva. Os
resultados da pesquisa mostram que a maioria dos entrevistados veem os
smartwatches como tecnologia e moda. De acordo com os autores (CHUAH et
al., 2016, p. 276) “a tecnologia e a moda se fundem para se tornar uma parte
importante do eu do usuário”.
Dehghani; Kim e Dangelico (2018) estudaram a compreensão dos
fatores que compõem o modelo TAM, e fatores como apelo estético,
imperfeição operacional, motivação hedônica, bens complementares, saúde,
variáveis de controle (idade, gênero e país), propondo um novo modelo teórico,
que vai além dos modelos de tecnologia tradicionais, pois os autores mediram
simultaneamente a intenção contínua e o uso real da tecnologia.
Kim e Shin (2015) fizeram um estudo sobre os relógios inteligentes e
seus determinantes psicológicos, como qualidade afetiva, vantagem relativa,
mobilidade, disponibilidade e apelo cultural, relacionados as variáveis do TAM,
utilidade e facilidade percebida.
As características demográficas também são fatores a serem estudados,
pois o fator idade, por exemplo, pode influenciar a aceitação tecnológica. De
acordo com Buenaflor e Kim (2013, p.110) “as pessoas sofrem mudanças
físicas, cognitivas, emocionais e sociais à medida que envelhecem. Por
exemplo, muitos idosos não estão acostumados à tecnologia e acham difícil
entender os sistemas de computadores”. A questão do gênero também pode
influenciar o uso de dispositivos wearables. Schaar, Ziefle (2011) avaliaram a
aceitação de camisas inteligentes por homens e mulheres e descobriram que
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os homens aceitavam mais a tecnologia do que as mulheres. O fator segurança
também é inserido nesse estudo, visto o gênero feminino apresentar medos em
relação a segurança percebida dos dispositivos com a sensação de estar
sendo controlada e ao perigo assumido para o seu corpo.
Outro aspecto importante a ser abordado em aceitação tecnológica no
turismo é o fator resistência do consumidor em aceitar novos tipos de
tecnologia. Sánchez; Williams e Andreu (2019), com uma abordagem
qualitativa, fizeram um estudo para entender a resistência encontrada por
empreendedores do turismo que desenvolveram novas tecnologias. As
perguntas foram sobre os riscos encontrados em todas as etapas do processo
de inovação, sendo a resistência do cliente o principal foco da pesquisa.
A partir dos resultados encontrados por Sánchez, Williams e Andreu
(2019), constatou-se que a resistência à inovação, por parte dos clientes, é de
grande relevância para o processo de introdução de inovações no mercado.
Fatores como falta de confiança em produtos novos; falta de reputação e
credibilidade dos novos negócios, por ser um produto pouco conhecido; a falta
de familiaridade do público; risco de controle e transparência; risco psicológico
de autoimagem ou autoconceito do cliente-alvo; e o risco de privacidade e
segurança foram os apontados pelos empreendedores como as principais
resistências encontradas junto a seus clientes. Os autores também apresentam
a resistência percebida dos empresários do setor, que relatam a importância do
conhecimento e informação das vantagens relativas; a demonstração para os
clientes testarem; a construção da confiança, credibilidade e o segmento de
mercado como os fatores em relevância. (SÁNCHEZ, WILLIAMS, ANDREU,
2019).
O quadro 1 resume as principais variáveis encontradas por pesquisas
anteriores que afetam a intenção de uso de wearables.
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Quadro 1: Variáveis que afetam a intenção de uso de wearables
VARIÁVEIS DE
ACEITAÇÃO

AUTORES

APELO ESTÉTICO

Chuah et al. (2016); Buenaflor; Kim, (2013); Choi;
Kim (2016); Jung; Kim; Choi (2016); Rauschnabel
et al., (2016);Dehghani; Kim; Dangelico (2018).

CARACTERÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS

Buenaflor, Kim (2013); Schaar; Ziefle (2011);
Dehghani; Kim; Dangelico (2018).

INFLUÊNCIA SOCIAL

Buenaflor; Kim (2013).

PRIVACIDADE

Buenaflor; Kim (2013).

CONFIANÇA

Sánchez, Williams, Andreu (2019);

SEGURANÇA
PERCEBIDA

Buenaflor; Kim (2013); Schaar; Ziefle (2011);
Sánchez, Williams, Andreu (2019);

REJEIÇÃO

Sánchez, Williams, Andreu (2019),

FACILIDADE
PERCEBIDA

Buenaflor; Kim (2013); Choi; Kim (2016);
Rausechnabel et al. (2016); Chuah et al. (2016);
Dehghani; Kim; Dangelico (2018); Kim, Shin
(2015).

UTILIDADE PERCEBIDA

Buenaflor; Kim (2013); Choi; Kim (2016);
Rausechnabel et al. (2016); Chuah et al. (2016);
Dehghani; Kim; Dangelico (2018); Kim, Shin
(2015).

Fonte: Elaboração própria.

A partir desses artigos, foram feitas as construções de variáveis
relacionadas à aceitação de tecnologia wearable e também o delineamento dos
procedimentos metodológicos desta pesquisa. A metodologia de pesquisa será
descrita no capítulo a seguir.
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3. METODOLOGIA

O levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa foi feito a partir da
leitura de artigos buscados nas seguintes bases de dados: Publicações no
Turismo, Scopus, Web Of Science, Redalyc, Science Direct. Foram utilizadas
como palavras-chave: Technology Acceptance Model in tourism e wearable
Technology in tourism.
Após o levantamento bibliográfico e tendo como referência o problema e
os objetivos de pesquisa, foi selecionada a abordagem metodológica a ser
adotada. Assim, este trabalho realizou uma pesquisa quantitativa do tipo
survey. De acordo com Gil (1991), a survey solicita informações a um grupo de
pessoas para em seguida, fazer uma análise quantitativa para obter conclusões
dos dados obtidos.

3.1 COLETA DOS DADOS E AMOSTRA

Os dados da pesquisa foram coletados entre os dias 06 de janeiro e 09
de fevereiro de 2020. O instrumento de pesquisa utilizado por esta dissertação
foi desenvolvido pelo Google Forms que é uma plataforma de pesquisa on-line.
O questionário está disponível para consulta no Apêndice A deste trabalho. A
distribuição do questionário ocorreu por meio eletrônico, através de e-mail,
Facebook, Instagram e WhatsApp, por meio de postagens, compartilhamentos
e publicações em status das redes sociais, a fim de atrair um maior número de
respondentes.
Foi feito um pré-teste com alunos do mestrado do Programa de PósGraduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense, turma 2018,
sendo um total de 10 participantes, a fim de obter um feedback sobre o
questionário.
A amostra da pesquisa teve como público-alvo pessoas residentes no
Brasil que realizaram pelo menos uma viagem nos últimos 2 anos. Por ser uma
pesquisa on-line, a amostra pode ser considerada de conveniência. Sobre o
tamanho da amostra, Hair et al. (2009), recomendam que esta seja, no mínimo,
cinco vezes maior que o número de variáveis a serem medidas pelo
instrumento de coleta de dados. Desta forma, como o questionário possui
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aproximadamente 60 itens, foi prevista uma amostra entre 300 e 400
respondentes.
O questionário foi introduzido com uma pergunta filtro para saber
quantos indivíduos viajaram nos últimos 2 anos, através das opções “sim” ou
“não”. Ao total, 498 indivíduos tiveram acesso ao questionário, sendo que
85,9% das pessoas viajaram, totalizando 428 respostas válidas.

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS.

O questionário da pesquisa (APÊNDICE A) foi dividido em 11 seções. A
1º seção contém uma breve descrição sobre o objetivo da pesquisa e a
pergunta filtro, para saber se o respondente fez alguma viagem de lazer nos
últimos 2 anos. As perguntas foram elaboradas de acordo com a revisão
bibliográfica, baseando-se aos estudos já feito sobra a aceitação tecnológica
no turismo. Tudo está indicado no quadro 1, com seus respectivos autores.
Após passar a pergunta filtro, a sessão 2 apresentava um vídeo
explicando o que é a tecnologia wearable e os exemplos de sua aplicação no
turismo brasileiro, com a finalidade de não deixar dúvidas sobre o que é um
wearable. É importante ressaltar que além do vídeo, imagens visuais fizeram
parte do questionário, para reforçar o entendimento em relação ao objeto da
pesquisa, visto ter sido um levantamento feito com pessoas que já usaram e
que nunca usaram a tecnologia vestível. Logo após o vídeo, foi inserida a
pergunta: “Agora dê uma nota para vídeo que você acabou de assistir,
considerando o quanto ele te ajudou a compreender a tecnologia vestível
(wearable) e suas aplicações atuais”, a fim de garantir um feedback sobre o
entendimento do assunto pelos respondentes.
Na terceira seção, as perguntas foram relacionadas à experiência do
respondente com a tecnologia vestível e com sistemas de pagamento por
aproximação, pois de acordo com Kim et al. (2008), a experiência com a
tecnologia influencia positivamente na intenção do usuário usar dentro do
contexto do turismo. Buenaflor e Kim (2013, p. 111) também levantam essa
hipótese em sua pesquisa dizendo que “pessoas que tiveram experiência
técnica substancial tendem a ser mais confiantes e espera-se que estejam
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mais dispostas a usar computadores wearable do que aquelas com menos
experiência técnica. ”
Da quarta à décima seção o questionário continha escalas de medição
de dez variáveis de adoção de tecnologia: a) utilidade percebida da pulseira
cashless durante as atividades turísticas; b) facilidade percebida de uso das
pulseiras cashless; c) apelo estético da pulseira cashless; d) influência social
na adoção da pulseira cashless; e) privacidade percebida da pulseira cashless;
f) segurança percebida das pulseiras cashless como meio de pagamento; g)
diversão percebida das pulseiras cashless; h) autoimagem percebida com o
uso da pulseira cashless; i) confiança percebida com o uso da pulseira
cashless; j) intenção de uso da pulseira cashless; k) rejeição ao uso da pulseira
cashless. A decima primeira seção contém perguntas referentes as
características demográficas. As variáveis foram selecionadas de acordo com a
literatura apresentada na pesquisa. A maioria das questões foram medidas por
meio de uma escala Likert de 5 pontos (1 para 'discordo totalmente' a 5 para
‘concordo totalmente'). Os itens de cada uma das escalas estão detalhados no
quadro 2, assim como suas definições e autores que as referenciam:
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Quadro 2: Variáveis latentes e perguntas da seção 04 à seção 10
Variável Latente

Utilidade
Percebida

Facilidade
Percebida

Apelo Estético

Influência social

Definição

Questões
• Usar a pulseira cashless na minha viagem me permitiria realizar
pagamentos mais rapidamente.
• Usar a pulseira cashless faria minha viagem ser mais
O nível em que uma pessoa satisfatória.
acredita que o uso da • Usando a pulseira cashless eu aproveitaria melhor a minha
tecnologia seja útil em sua viagem.
viagem.
• Usando a pulseira cashless eu teria uma viagem mais
proveitosa.
• Eu consideraria a pulseira cashless muito útil para a minha
viagem.

Autores

Davis (1989); Davis
et al., (1992); Nunes
e Mayer (2014);
Buenaflor e Kim
(2013).

•Aprender a usar a pulseira cashless seria fácil para mim.
•Seria fácil fazer com que a pulseira cashless funcionasse como
O nível em que uma pessoa eu quero.
acredita que o uso da • Minha interação com a pulseira cashless seria clara e
tecnologia será fácil.
compreensível.
•Seria fácil dominar o funcionamento da pulseira cashless.
• Eu consideraria a pulseira cashless fácil de usar.

Davis (1989); Davis
et al., (1992); Nunes
e Mayer (2014);
Buenaflor e Kim
(2013); Kim et al.
(2008).

O senso estético tem um efeito
positivo na aceitação do
usuário, pois os aspectos da
moda e design de produtos
afetam significativamente a
formação de sentimentos de
um indivíduo.

Chuah et al. (2016);
Buenaflor e Kim
(2013); Choi e Kim
(2016); Jung, Kim e
Choi (2016);
Rauschnabel et al.
(2016); Dehghani;
Kim; Dangelico
(2018)

• A pulseira cashless é bonita.
• A pulseira cashless é um acessório da moda.
• A pulseira é bonita e encantadora.
•A pulseira cashless é esteticamente atraente.
• A pulseira cashless tem um design profissional.

Os
usuários
tendem
a • As pessoas irão notar quando seus amigos usarem a pulseira.
valorizar as opiniões e crenças • Meus amigos iriam se interessar se eu usasse a pulseira
das pessoas próximas a elas, cashless.

Buenaflor e Kim
(2013);
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Variável Latente

Definição
e isso costuma ser uma
consideração primordial na
tomada de decisão.
Os usuários tendem a ser
sensíveis ao compartilhamento
de informações relevantes
sobre eles, especialmente se o
fornecimento
dessas
informações
trouxerem
potenciais danos sociais.

Questões
• Muitas pessoas desejarão a pulseira se as celebridades
usarem.
• Eu gostaria de mostrar minha pulseira para outras pessoas.
• O uso da pulseira cashless pode diminuir a minha privacidade.
• Quando usar a pulseira cashless irei me sentir monitorado.
• Com a pulseira cashless outras empresas podem acompanhar
os meus gastos.
• Se usar a pulseira, toda a minha movimentação será
acompanhada.

Buenaflor e Kim
(2013); Sánchez et
al., (2019).

Segurança
Percebida

Inovações
baseadas
na
economia
de
compartilhamento em que
reputação
e
confiança
desempenham
um
papel
fundamental ao nível de
segurança oferecido.

• O uso da pulseira cashless traz mais segurança do que o
pagamento com dinheiro.
• Eu me sentiria seguro pagando com a pulseira.
• Eu teria medo de ter meus dados roubados usando a pulseira.
• A pulseira é uma tecnologia muito segura.
• Eu teria medo de ser assaltada, pois a pulseira fica mais a vista,
me tornando mais exposta.

Buenaflor e Kim
(2013); Sánchez et
al. (2019).

Diversão
Percebida

• Desinteressante – Interessante.
O nível em que o uso da
• Chato – Divertido.
tecnologia é percebido como
• Monótono-Empolgante.
divertido por si só.
• Desanimador – Animador.

Privacidade

Autoimagem

Confiança

• Acredito que a pulseira cashless combine com o meu jeito ser.
• A pulseira cashless se encaixa no meu estilo de vida.
• A pulseira cashless é completamente compatível com a minha
vida.
• Usar a pulseira cashless seria coerente com todos os aspectos
da minha personalidade.
• O uso da pulseira cashless poderia descontrolar o meu gasto
financeiro.
da • Apesar de ser um novo meio de pagamento, confio no sistema

O nível em que o uso da
pulseira cashless é percebido
como compatível com os
valores,
necessidades
e
experiências
prévias
de
usuários em potencial.
Uma

das

causas

Autores

Nunes e Mayer
(2014).

Nunes e Mayer
(2014).

Sánchez et al.,

48

Variável Latente

Rejeição

Definição
resistência a inovação, foi a
falta de confiança dos clientes
em um produto/serviço que
não
havia
sido
testado
anteriormente
por
outros
usuários.

Rejeição implica em avaliação
por parte do usuário de novas
tecnologias, que podem ser
percebidas
como
insuficientes ou sem vantagem
relativa.

Fonte: Elaboração própria.

Questões
operacional.
• Em relação aos dados gerados e monitorados pelo uso do
cashless, acredito que eles são sigilosos.
• Acredito que esse meio de pagamento será a tendência do
nosso futuro.
• Tenho mais confiança em adotar a pulseira se for de uma
bandeira de cartão conhecida.
• Marcas conhecidas adotando a cashless como meio de
pagamento, me passa maior credibilidade.
• Prefiro usar o cartão comum e esperar a tecnologia cashless se
consolidar no mercado para poder adotar a tecnologia.
• Não vejo necessidade em adotar uma pulseira, visto já ter
cartão de crédito de várias bandeiras.
• Achei essa pulseira inútil.
• Essa pulseira é uma péssima ideia.
• Eu não aceito usar essa pulseira em eventos e viagens.
• Me oponho ao uso dessa pulseira em atrativos turísticos.
• Essa pulseira viola os meus direitos como consumidor.

Autores
(2019).

Sánchez et al.
(2019).
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É importante destacar que a intenção de uso foi medida por meio de
uma escala Likert de 4 pontos onde: 1= eu não usarei a pulseira cashless, com
certeza; 2= é pouco provável que eu venha a usar essa pulseira; 3= é muito
provável que eu use a pulseira cashless; 4= eu certamente usarei a pulseira
cashless (NUNES, MAYER, 2014). Foi analisada a correlação da intenção de
uso, que é o objetivo principal da pesquisa, com as variáveis de aceitação e
rejeição descritas no quadro 1.
A décima primeira e última seção do questionário, contém a experiência
de viagem e o perfil demográfico, com perguntas como idade, sexo, nível de
escolaridade e valor de renda mensal, pois estudos como Buenaflor e Kim
(2013); Schaar e Ziefle (2011); 19 Dehghani et al. (2018), mostram que esses
aspectos podem influenciar na adoção de novas tecnologias no turismo.

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS

Para a análise quantitativa dos dados, foi utilizado inicialmente a
estatística descritiva para a caracterização da amostra, com o perfil
sociodemográfico dos participantes, além da descrição sobre o nível de
conhecimento da tecnologia pelos respondentes.
As variáveis latentes foram analisadas por meio de uma Análise Fatorial
Exploratória (EFA), que é uma técnica de interdependência multivariada. A EFA
consiste em obter um número mínimo de fatores que contenha informações
oriundas das variáveis originais do modelo apresentado com uma maior
confiabilidade possível. (HAIR, et al., 2009; ROSSONI, ENGELBERT,
BELLERGARD, 2016).
Os dados coletados nos questionários foram processados no software
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) da empresa IBM, versão 26
para Microsoft Windows. A análise de correlação foi feita para explorar as
relações entre intenção de uso dos respondentes com as possíveis variáveis
de aceitação e rejeição da pulseira cashless. É importante ressaltar que a
correlação linear é considerada forte quando os valores, tanto positivos quanto
negativos, dos coeficientes de Pearson estiverem entre 0,60 a 0,99; a
correlação linear é moderada quando os coeficientes estiverem entre 0,30 a
0,59; e a correlação linear é considerada baixa entre as variáveis quando
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estiverem entre 0,10 a 0,29. Para analisar o nível de significância, da relação
entre as variáveis, a correlação é considerada significativa se o valor de (p)
encontrado for menor que 0,05 (CORRAR et al., 2007).

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise dos resultados está dividida em duas seções, contendo três
subseções. A primeira seção diz respeito à caracterização da amostra (4.1),
que trata, além do perfil sociodemográfico dos participantes do estudo, do
conhecimento dos respondentes sobre tecnologia wearable (subseção 4.1.2);
já a segunda seção é dedicada à análise das dimensões de aceitação da
pulseira cashless (4.2), com as subseções com a análise fatorial exploratória
(4.2.1) e a intenção de uso de wearable no turismo (4.2.2).

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
A amostra de participantes sobre aceitação de pulseiras cashless por
turistas brasileiros, apresentou maior proporção da população feminina sendo
representada por 272 respondentes. A faixa etária predominante é de 25-39
anos (224 pessoas), seguida pela faixa de 40-59 anos (102 pessoas), como
representa o gráfico 1:

Gráfico 1: Faixa etária dos participantes

Fonte: Dados da Pesquisa (2020)
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Em relação ao nível de escolaridade (gráfico 2), 85% da amostra tem
nível superior,13% nível médio e 2% ensino fundamental, como apresenta o
gráfico 2. A distribuição do questionário ocorreu principalmente na região
sudeste (73%), seguida respectivamente pela região nordeste (16%), sul (5%),
norte (3%) e centro-oeste (3%).

Gráfico 2: Nível de escolaridade dos participantes

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

No que se refere ao âmbito da renda familiar, a amostra foi bem
distribuída. A análise foi feita de acordo com o Critério Brasil5 de 2020, da
Agência Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), indicando que do total de
428 questionários válidos, 6% pertencem à classe A, 15% à classe B1, 22%
representam a B2, 28% representam a classe C1, enquadram-se 15% na
classe C2 e a classe D representada por 10%, como ilustra o gráfico 3.

5

Critério Brasil. Disponível em: <http://www.abep.org/criterio-brasil>.
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Gráfico 3: Renda familiar dos participantes

Fonte: Dados da Pesquisa (2020)

Por se tratar de uma pesquisa feita por turistas brasileiros, foi
perguntado aos participantes quantas viagens nacionais e internacionais foram
feitas por eles nos últimos 2 anos, e o resultado obtido foi que 50% dos
respondentes fizeram entre 1 a 3 viagens nesse período; 30% realizaram de 4
a 6 viagens; 11% de 7 a 10 viagens, e 9% fizeram mais de 10 viagens,
conforme apresentado no gráfico 4.

Gráfico 4: Viagens áreas nacionais e internacionais nos últimos 2 anos

Fonte: Dados da Pesquisa (2020)
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4.1.2 Tecnologia wearable

Uma vez que se trata de uma tecnologia ainda pouco usada no Brasil, e
para garantir que todos os respondentes teriam um nível básico de
conhecimento sobre as pulseiras e suas possíveis aplicações em viagens, foi
apresentado um vídeo explicativo de 1:03 minutos antes do início do
questionário. O vídeo, desenvolvido especialmente6 para este estudo,
apresentava o que são os wearables, a inserção do meio de pagamento com
NFC nos vestíveis, e como essa tecnologia está sendo usada no turismo. Uma
pergunta foi inserida logo após o término do vídeo para verificar se este foi bem
compreendido pelos respondentes. Os resultados mostraram que, em uma
escala de 0 a 10, 86,8% das pessoas deram nota entre 8 a 10, como exposto
no gráfico 5, indicando que o vídeo obteve o resultado esperado, ajudando os
participantes a conhecerem o assunto abordado na pesquisa. Em relação aos
14% dos respondentes que deram nota entre 0 a 7, não tiveram questionários
excluídos na pesquisa, pois o estudo feito nesse trabalho não exigia uma
utilização prévia da tecnologia. Durante todo o questionário, tiveram figuras e
explicações sobre a pulseira e tecnologia wearable.

Gráfico 5: Avaliação do vídeo sobre os wearables

Fonte: Dados da Pesquisa (2020)

6

Vídeo disponível no Youtube através do link: <http://youtube.com/watch?v=eQU7F-XdU0w>.
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Um levantamento sobre o uso de dispositivos vestíveis foi realizado por
meio de duas perguntas retratadas pelos gráficos 6 e 7. De acordo com a
análise dos gráficos, 237 pessoas da amostra nunca haviam usado dispositivos
wearables, representando 55% dos respondentes, demonstrando que a
pesquisa foi respondida pela maioria de não usuários de tecnologia vestível.
Gráfico 6: Uso de wearable

Fonte: Dados da Pesquisa (2020)

Dentre os 45% que declararam ter usado a tecnologia vestível: 159
respondentes já usam ou usaram outras formas de pagamento NFC pelo
celular ou cartão; 43 usaram ou usam pulseira cashless; 81 utilizam ou
utilizaram o AirPod; 9 já usam ou usaram o tênis com contador de passos; 2
responderam sobre a roupa inteligente; e 150 disseram que nunca usaram
nenhuma das descritas no questionário. Vale ressaltar que nessa questão, os
respondentes podiam marcar quantas opções desejassem. O gráfico 7
apresenta os tipos de wearables e quantos usuários cada um usa/ usou
respectivamente.
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Gráfico

7:

Tipos

de

wearables

utilizados

pelos

respondentes

Fonte: Dados da Pesquisa (2020)

Para fazer um levantamento sobre a familiaridade e o nível atual de
adoção do sistema de pagamento por aproximação no Brasil, foi feita uma
pergunta sobre a frequência da utilização do NFC. Os resultados mostram que:
11 pessoas usam todos os dias, 33 usam com frequência, 133 usaram algumas
vezes e 251 respondentes nunca usaram essa opção de pagamento.

4.2 DIMENSÕES DE ACEITAÇÃO DA PULSEIRA CAHSLESS

A pesquisa tem como objetivo verificar a aceitação da tecnologia da
pulseira cashless por turistas brasileiros. A partir da revisão de literatura foram
encontradas e incluídas no questionário da pesquisa 10 dimensões (utilidade,
facilidade, apelo estético, influência social, privacidade, segurança, diversão,
autoimagem, confiança e rejeição) que podem afetar a intenção de uso de
novas tecnologias por turistas. Os resultados obtidos com as medições dessas
variáveis latentes foram então analisados por meio de uma Análise Fatorial
Exploratória (na sigla em inglês, EFA). Após a EFA, foi feita a análise de
confiabilidade que, para Field (2009, p. 593), “significa apenas que a escala
deve, consistentemente, refletir o construto que está medindo.” A medida
adotada para a análise da confiabilidade, foi o coeficiente de confiabilidade,
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que avalia a consistência da escala inteira, sendo o alfa de Cronbach a medida
mais usada (HAIR et al., 2009). Para finalizar, a análise de correlação foi
realizada com a finalidade de investigar as relações que as variáveis podem
possuir com a intenção de uso da pulseira.
Todos os dados foram analisados pelo software Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) da empresa IBM, versão 26 para Microsoft
Windows.

4.2.1 Percepção sobre a pulseira cashless

Afim de ter uma compreensão preliminar sobre a percepção dos
respondentes em relação a pulseira cashless, foi calculada a média das
dimensões. Conforme apresentado na tabela 1, em uma escala de 1 a 5, as
variáveis que apresentaram maior média foram a facilidade de uso e os fatores
ligados à influência social. Dessa forma, podemos observar que os
participantes do estudo associaram o vestível a uma tecnologia fácil de usar
assim como trata-se de um apetrecho que impacta no meio em que eles se
relacionam.
Já as variáveis diversão, utilidade, privacidade, segurança, estética e
autoimagem, também apresentaram médias acima de 3. Ou seja, em média, a
pulseira cashless é considerada um vestível útil, que tornaria uma viajem mais
satisfatória, e divertido, além de ser associado a um acessório da moda.
Por outro lado, a menor média foi a da dimensão de rejeição. Ou seja,
em média, os respondentes apresentaram baixa rejeição a pulseira cashless.

Tabela 1: Médias das dimensões
Dimensões

Média

Facilidade
Social
Diversão
Utilidade
Privacidade
Segurança
Estética
Autoimagem
Rejeição

4,07
4,04
3,72
3,51
3,37
3,33
3,30
3,02
1,99

Fonte: Dados da Pesquisa

Desvio
Padrão
1,05
0,91
0,89
1,16
1,09
1,08
1,17
1,21
0,84
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4.2.2 Análise Fatorial Exploratória

Para analisar as variáveis latentes, foi realizada uma Análise Fatorial
Exploratória (EFA). A fim de verificar a adequação dos dados coletados para
aplicação da EFA, utilizou-se o teste Kaiser-Meyer-Olkim (KMO), que obteve o
resultado de 0,932, indicando boa adequação (HAIR ET AL, 2009). Já o teste
de esfericidade de Bartlett apresentou o nível de significância de 0,000.
As técnicas matemáticas e estatísticas utilizadas na análise fatorial
exploratória procuram maximizar a explicação dos fatores identificados e
verificar as dimensões presentes nos dados coletados. Assim, é possível
analisar se essas dimensões refletem ou não os constructos teóricos obtidos a
partir da revisão da literatura. Essas técnicas envolvem os métodos para extrair
os fatores/dimensões e os métodos de rotação, utilizados para obtenção de
fatores que apresentam maior grau de confiabilidade. Para extração dos fatores
foi utilizado o método Maximum-Likelihood Estimator (MLE) e o método de
rotação usado foi o Varimax (HAIR et al., 2009) . O quadro 4 e o apêndice B
apresentam os resultados detalhados da EFA.
Com o resultado gerado na análise, 5 perguntas foram excluídas por
estarem relacionadas a mais de uma variável. O quadro 3 apresenta os itens
que foram excluídos da análise.

Quadro 3: Cargas fatoriais que apresentaram fatores em mais de uma variável
Itens excluídos
Usar a pulseira cashless na minha viagem me permitiria realizar pagamentos mais
rapidamente.
Não vejo a necessidade em adotar uma pulseira, visto já ter cartão de crédito de
várias bandeiras.
Eu gostaria de mostrar minha pulseira para outras pessoas.
Marcas conhecidas adotando a cashless como meio de pagamento, me passa maior
credibilidade.
Tenho mais confiança em adotar a pulseira se for de uma bandeira de cartão
conhecida.
Fonte: Dados da Pesquisa (2020)
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É importante ressaltar que a variável confiança foi excluída, pois as
afirmações “apesar de ser um novo meio de pagamento, confio no sistema
operacional” e “em relação aos dados gerados e monitorados pelo uso do
cashless, acredito que eles são sigilosos”, apresentaram carga fatorial alta na
variável segurança. O mesmo ocorreu com “acredito que esse meio de
pagamento será tendência do nosso futuro”, apresentando carga fatorial alta na
variável influência social. As outras duas afirmações que faziam parte da
variável confiança, foram excluídas por apresentarem cargas em mais de um
fator na matriz de componente. As afirmações em questão são “tenho mais
confiança em adotar a pulseira se for de uma bandeira de cartão conhecida” e
“marcas conhecidas adotando a cashless como meio de pagamento, me passa
maior credibilidade”, como apresentado no quadro 3.
O coeficiente alfa de Cronbach foi a técnica escolhida para avaliação da
confiabilidade e consistência interna das escalas de medição. Os valores
geralmente aceitos para escalas com boa confiabilidade devem ser maiores ou
iguais 0,70 (HAIR et al., 2009). De acordo com a análise feita com os grupos
das

variáveis

autoimagem,

relacionadas
influência

a

social,

utilidade,

facilidade,

privacidade,

rejeição

estética,
e

diversão,

segurança,

os

indicadores de alfa Cronbach, apresentaram resultados bastante satisfatórios,
como mostra o quadro 4.
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Quadro 4: Resultado final da EFA e do teste de confiabilidade das escalas
Variáveis

Facilidade

Rejeição

Diversão

Segurança

Privacidade
(falta de)

Constructos
Seria fácil dominar o funcionamento da pulseira cashless.
Eu consideraria a pulseira cashless fácil de usar.
Minha interação com a pulseira cashless seria clara e compreensível.
Seria fácil fazer com que a pulseira cashless funcionasse como eu quero.
Aprender a usar a pulseira cashless seria fácil para mim.
Eu não aceito usar essa pulseira em eventos e viagens.
Me oponho ao uso dessa pulseira em atrativos turísticos.
Essa pulseira é uma péssima ideia.
Achei essa pulseira inútil.
Essa pulseira viola os meus direitos como consumidor.
Animado
Divertido
Empolgante
Interessante
Eu me sentiria seguro pagando com a pulseira.
O uso da pulseira cashless traz mais segurança do que o pagamento com dinheiro.
A pulseira é uma tecnologia muito segura.
Apesar de ser um novo meio de pagamento, confio no sistema operacional.
Em relação aos dados gerados e monitorados pelo uso do cashless, acredito que eles
são sigilosos.
Com a pulseira cashless outras empresas podem acompanhar os meus gastos.
Se usar a pulseira, toda a minha movimentação será acompanhada.
Quando usar a pulseira cashless irei me sentir monitorado.
O uso da pulseira cashless pode diminuir a minha privacidade.
Eu teria medo de ter meus dados roubados usando a pulseira.

Carga
Fatorial
0,896
0,880
0,872
0,852
0,841
0,853
0,848
0,848
0,783
0,767
0,824
0,806
0,803
0,647
0,799
0,772
0,750
0,625

Alfa de
Cronbach

0,962

0,909

0,898

0,864

0,540
0,876
0,849
0,845
0,805
0,563

0,870
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Variáveis

Constructos

Eu teria medo de ser assaltada, pois a pulseira fica mais a vista, me tornando mais
exposta.
Usando a pulseira cashless eu teria uma viagem mais proveitosa.
Usando a pulseira cashless eu aproveitaria melhor a minha viagem.
Utilidade
Usar a pulseira cashless faria minha viagem ser mais satisfatória.
Eu consideraria a pulseira cashless muito útil para a minha viagem.
A pulseira cashless é esteticamente atraente.
A pulseira cashless é um acessório da moda.
Estética
A pulseira cashless é bonita.
A pulseira cashless tem um design profissional.
A pulseira cashless se encaixa no meu estilo de vida.
Usar a pulseira cashless seria coerente com todos os aspectos da minha personalidade.
Autoimagem
A pulseira cashless é completamente compatível com a minha vida.
Acredito que a pulseira cashless combine com o meu jeito ser.
Acredito que esse meio de pagamento será a tendência do nosso futuro.
Muitas pessoas desejarão a pulseira se as celebridades a usarem.
Influência
Social
As pessoas irão notar quando seus amigos usarem a pulseira.
Meus amigos iriam se interessar se eu usasse a pulseira cashless.
Fonte: Dados da Pesquisa (2020)

Carga
Fatorial

Alfa de
Cronbach

0,480
0,807
0,802
0,797
0,708
0,856
0,799
0,798
0,740
0,771
0,763
0,762
0,691
0,504
0,468
0,453
0,410

0,950

0,902

0,953

0,830
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4.2.3 – A Intenção de Uso de Wearables no Turismo

Utilizando os constructos gerados pela EFA, foi feita uma análise para
verificar a correlação das 9 variáveis (utilidade, facilidade, estética, diversão,
autoimagem, influência social, privacidade, rejeição e segurança) em relação a
intenção de uso da pulseira cashless. A tabela 2 apresenta as correlações de
Pearson encontradas.
Tabela 2 – Correlação Intenção de Uso
Correlação de Pearson
Sig. (bilateral)

INTENÇÃO DE USO

Correlação de Pearson

,428**

Sig. (bilateral)
N

,000
428

Facilidade

Correlação de Pearson
Sig. (bilateral)
N

,243**
,000
428

Estética

Correlação de Pearson
Sig. (bilateral)
N

,301**
,000
428

Diversão

Correlação de Pearson
Sig. (bilateral)
N

,570**
,000
428

Autoimagem

Correlação de Pearson
Sig. (bilateral)
N

,534**
,000
428

Influência Social

Correlação de Pearson
Sig. (bilateral)
N

,363**
,000
428

Privacidade

Correlação de Pearson
Sig. (bilateral)
N

-,165**
,001
428

Correlação de Pearson

-,379**

Sig. (bilateral)
N

,000
428

Correlação de Pearson
Sig. (bilateral)
N

,392**
,000
428

Utilidade

Rejeição

Segurança

** A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral).
Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
A

variável diversão r=0,57, p<0,001 foi a que apresentou a maior

correlação positiva com a intenção de uso, podendo indicar que usar a pulseira
cashless foi percebido como interessante, divertido, empolgante e animador
para os turistas entrevistados. Tal resultado corrobora com a pesquisa de
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Nunes e Mayer (2014), a qual propõe que o uso da tecnologia além de ser útil,
deve ser também considerado divertido, especialmente em situações de
viagens onde há forte presença de componentes hedônicos.
Quanto a correlação da intenção de uso com a variável autoimagem,
uma avaliação dos entrevistados sobre a compatibilidade da pulseira cashless
com suas necessidades e estilo de vida, apresentou um resultado positivo de
efeito moderado (r= 0,53, p<0,001). Dessa forma, verifica-se que os aspectos
de identificação do usuário com seu estilo de vida, contribuem para adoção
tecnológica, assim como o estudo proposto por Nunes e Mayer (2014).
A variável “utilidade”, apresentou o coeficiente de relação r = 0,43,
p<001 em relação a intenção de uso. Pode-se inferir, a partir do resultado, que
usar a pulseira cashless, torna a viagem mais satisfatória, com maior
aproveitamento, sendo assim, considerada útil em uma viagem, o que pode
torná-la mais proveitosa. A facilidade relacionada ao uso, apresentou r=0,24,
p<001, que indica um coeficiente de correlação baixo a intenção de uso
podendo indicar que o sistema operacional não é um fator tão determinante a
adoção da pulseira.
É importante destacar que, nesta pesquisa, a correlação entre utilidade
percebida e intenção de uso em comparação com a correlação da facilidade,
está de acordo com ao que foi descrito no estudo de Davis (1989), no qual a
utilidade também aparece mais forte em relação ao uso, do que a variável
facilidade.

Para

Davis

(1989),

os

usuários

adotam

uma

tecnologia

principalmente por suas funções e secundariamente, por quão fácil ou difícil de
usar. (DAVIS, 1989). Uma dificuldade no uso, pode desencorajar a adoção de
um sistema útil, mas a facilidade de uso não compensa um sistema que não
tem uma função útil. Assim, a principal conclusão dessas correlações é que a
utilidade percebida tem uma forte correlação em função da aceitação do
usuário e não deve ser ignorada por aqueles que tentam projetar ou
implementar sistemas bem-sucedidos (DAVIS, 1986).
Outra variável que apresentou um relacionamento significante e positivo,
de efeito moderado, com a intenção de uso foi a Segurança, r=0,39, p<0,001.
Este resultado indica que fazer pagamentos por meio da pulseira pode gerar
uma sensação de segurança para o usuário, consequentemente provocando
maior usabilidade do vestível em viagens e situações de lazer.
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O resultado da correlação com a variável influência social r=0,36,
p<0,001, indica que as opiniões e as percepções de pessoas próximas ao
usuário, estão relacionadas positivamente com a intenção de uso da pulseira
cashless. Buenaflor e Kim (2013), constataram que a influência social é um
fator de relevância, pois são essenciais no processo de tomada de decisão
O constructo estético r=0,30, p<001, apresentou uma correlação
significantemente positiva e moderada com o uso do vestível. Conforme
explicado por Buenaflor e Kim (2013), por ser um acessório que está ligado ao
corpo, o efeito estético no usuário influenciará a aceitação.
Dentre as 9 variáveis, duas apresentaram correlação negativa, sendo
elas rejeição e privacidade. A privacidade (r=-0,17, p<0,001), apresentou um
efeito baixo. Este resultado indica que quanto maior a sensação de falta de
privacidade, menor poderá ser a intenção de uso. Este resultado está em
consonância com o que foi proposto por Boscart et al. (2008) sobre a
aceitabilidade de um dispositivo vestível que coletava informações do usuário,
concluindo que o acesso e compartilhamento de dados é um dos fatores
importantes na aceitabilidade do dispositivo vestível.
Por fim, a variável rejeição, também apresentou uma relação negativa
com a intenção de uso r= -0,38, p<0,001, com efeito moderado, indicando que
quanto maior for a resistência ao uso da pulseira cashless menor será a
intenção de adotá-la. Para Kleijnen, Lee e Wetzels (2009), a rejeição implica na
não adoção da inovação, em situações como suspeita da tecnologia ou até
mesmo conservadorismo por parte do usuário. Em alguns casos, a nova
tecnologia pode ser rejeitada imediatamente se esta for percebida como
insuficiente ou sem vantagem relativa, mesmo não sido experimentada
(SÁNCHEZ et al., 2019).

4.3 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Conforme apontado no referencial teórico desta pesquisa, o estudo
sobre aceitação dos dispositivos wearables no turismo ainda é incipiente. Visto
isso, foi realizado um levantamento de variáveis que podem afetar o uso ou
não dos vestíveis e assim foi proposta uma pesquisa para ser aplicada a
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turistas brasileiros. A partir da análise dos resultados, pode-se verificar
empiricamente alguns indícios propostos pela literatura.
Quanto aos dois constructos originais do TAM (DAVIS, 1989), utilidade e
facilidade percebida, a utilidade está relacionada à capacidade de um
dispositivo ser usado como vantagem, ou seja, os usuários visam alcançar
objetivos além de simplesmente interagir com o sistema (HEIJDEN, 2004). Por
outro lado, a facilidade compreende o grau percebido de dificuldade na
utilização de um sistema. Para os usuários, a adoção de uma tecnologia ocorre
por quão útil são suas funções e depois o quanto esta é fácil ou difícil usar.
Portanto, de acordo com a aplicabilidade desses conceitos nesta pesquisa, as
variáveis do modelo TAM mostraram-se relevantes para o processo de
aceitação de vestíveis no turismo, com a facilidade se revelando mais
significativa do que a utilidade.
Além dos constructos seminais do modelo TAM, as outras variáveis
propostas por esta pesquisa também apresentaram correlação significativa
com a intenção de uso.

A variável diversão foi a que apresentou a maior

correlação com a intenção de uso da pulseira cashless. Conforme proposto
Nunes e Mayer (2014), sistemas que oferecem diversão e prazer, tendem a ser
usados por períodos mais longos. Por outro lado, Sánchez et al. (2019),
observaram que inovações com um componente mais hedônico ou afetivo
envolvendo mais gratificação, promessa de diversão, prazer e emoção na
experiência tendem a não enfrentar resistência em sua adoção. Dessa forma,
gestores que pretendem implementar a pulseira cashless devem observar o
fator diversão associado a ela.
Sob a perspectiva da autoimagem, o estudo feito por Nunes e Mayer
(2014) relevou que a percepção do usuário em relação a tecnologia, que
abarca a compatibilidade com o estilo de vida, com o ambiente em que é usado
e a utilidade, está associado a aceitação desta tecnologia. Da mesma forma,
no presente estudo (considerando o resultado da correlação) verificamos que a
autoimagem irá influenciar o uso da pulseira cashless. A autoimagem também
é baseada em como as pessoas veem usuários e isso pode afetar a maneira
como eles se sentem, o que pode aumentar ou diminuir a autoconfiança na
adoção da tecnologia (BUENAFLOR, KIM;2013).
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Os padrões de comportamento observados no processo de socialização,
tem um efeito significativo no comportamento, crenças e decisões para a
adoção de tecnologia vestível (BUENAFLOR, KIM, 2013). Dessa forma, os
aspectos sociais são uma variável que influencia a tomada de decisão pelos
usuários.
A Segurança, de acordo com Sánchez, Williams e Andreu. (2019),
representa

questões

sobre

propriedades,

advindas

da

economia

de

compartilhamento em que a reputação e a confiança desempenham um
importante papel em relação a tecnologia adotada. Para a verificação dessa
variável foi feito, por exemplo, comparação entre o modo de pagamento com
dinheiro e modo de pagamento utilizando a pulseira cashless, para tentar
relacionar o nível de confiança em relação a tecnologia. Observamos que a
segurança é outro fator que deve ser levado em consideração por gestores ao
implementarem a pulseira cashless.
Fatores como ser um acessório da moda, apresentar um design bonito
estão relacionados a estética do dispositivo. Rauschnabel et al. (2016),
apresentou o termo “Fashnology”, que se refere a representação das
percepções do consumidor de tecnologias vestíveis como uma combinação de
'moda' e 'tecnologia'. Como os wearables tem uma característica de serem
fixados no corpo, o fator estético tem uma influência na adoção do uso do
dispositivo (DEHGHANI et al., 2018). Dessa forma, não basta a pulseira
cashless ser útil, ela também precisa ser considerada bonita, ter estilo, para
que os turistas queiram usá-la.
Em relação a rejeição, Sánchez, Williams e Andreu (2019) identificaram
que pouco foi abordado sobre esse fator quando é relacionado a adoção de
tecnologia. Essa variável está relacionada a avaliação do usuário, referente ao
dispositivo tecnológico, com possibilidades de uso, adiantamento ou oposição
(SÁNCHEZ, WILLIAMS, ANDREU, 2019). Nesta pesquisa, os respondentes,
em média, apresentaram baixa rejeição ao uso da pulseira cashless.
A falta de privacidade tende a ser um quesito que causa a não adoção
de dispositivos vestíveis, por se tratar de compartilhamento de dados,
informações pessoais, que podem ocasionar danos potencias para o usuário
(SÁNCHEZ, WILLIAMS, ANDREU, 2019). Um fator curioso apresentado nas
análises estatísticas, foi que a privacidade apresentou uma correlação com
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efeito baixo, sugerindo que entre os constructos analisados, este é o que
apresenta menor importância na adoção da pulseira cashless.
Assim, a partir das análises realizadas neste estudo, é possível propor
um conjunto de variáveis relevantes para a compreensão da aceitação de
vestíveis no turismo. Essas variáveis foram agrupadas segundo suas
características fundamentais em quatro grandes fatores de aceitação: utilitários
(utilidade, facilidade, segurança e privacidade), hedônicos (diversão e estética),
sociais (autoimagem e influência social) e rejeição (figura 5).

Figura 5: Proposta de um conjunto de variáveis de aceitação da tecnologia
wearable por turistas

Fonte: Elaboração Própria.

A partir desse conjunto de variáveis, surgem diretrizes para estudo de
aceitação das tecnologias wearable por turistas brasileiros, utilizando o modelo
TAM e variáveis adicionais que caracterizam fatores utilitários, hedônicos,
sociais e o fator rejeição, que devem ser testadas em pesquisas relacionadas
ao turismo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho examinou a aceitação da tecnologia dos vestíveis
por turistas brasileiros, adotando como objeto de estudo a pulseira de
pagamento cashless. Os resultados encontrados corroboram a relevância do
modelo TAM para a compreensão do processo de aceitação de dispositivos
vestíveis no turismo. No entanto, varáveis adicionais se mostraram importantes
para a compreensão do comportamento de turistas. A variável diversão, foi a
que apresentou maior correlação com a intenção de uso de pulseiras cashless.
As variáveis autoimagem, segurança, influência social, estética também foram
correlacionadas com a intenção de uso do dispositivo vestível, demostrando
que ser divertido, empolgante, compatível ao estilo de vida, sentir-se seguro
usando a tecnologia e ser um acessório da moda, podem influenciar o usuário
a aderir a tecnologia no turismo. Já as variáveis privacidade e rejeição,
apresentaram baixa correlação com a intenção de uso sugerindo, uma
preocupação menor dos turistas com essas questões no processo de uso e
adoção. Os resultados também revelaram baixa rejeição das pulseiras cashless
indicando boa aceitação da tecnologia por turistas brasileiros.
Em termos teóricos, esses resultados mostram que os vestíveis são
percebidos como tecnologias hedônicas e simbólicas, uma vez que a estética,
a diversão, a autoimagem e a influência social apresentaram relação
significativa com a intenção de uso. Neste sentido, a adoção da tecnologia
wearable se aproxima mais dos processos de adoção existentes no mercado
da moda do que aqueles presentes no mercado de equipamentos de
informáticas e sistemas. Este é um aspecto relevante que deve ser explorado e
aprofundado em futuras pesquisa, com implicações importantes para a
compreensão do comportamento do turista em relação a este tipo de
tecnologia. Além disso, questões como privacidade, segurança percebida e
potencial de rejeição devem ser avaliadas e investigadas a partir desta
perspectiva.
É importante ressaltar que estudar a aceitação de novas tecnologias,
contribui para toda a indústria turística, além de ser um estudo pioneiro no
contexto do turismo brasileiro, contribuindo, a partir de então, na construção
teórica sobre wearables e a identificação de fatores chaves para que o sucesso
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da adoção do vestível aconteça. De acordo com Sánchez, et al (2019), o valor
teórico é importante para avaliar a demanda do usuário por novas ideias.
Contextualizando com o atual momento da COVID-19 em todo o mundo,
a presença de tecnologia está disparando abruptamente, tanto para a área de
saúde (TING et al., 2020), como para adaptação ao “novo normal” ocasionado
pela pandemia, com mais utilização de serviços on-line (ESTADÃO, 2020).
Ting et al. (2020) destacam que o ano de 2020 tende a ser o início de uma
década de desenvolvimento e amadurecimento de diversas tecnologias digitais.
Portanto, o papel da tecnologia na vida humana mudou significativamente nos
últimos meses e continuará a mudar. Para Gharibi (2020), isso irá gerar mais
demandas sobre pesquisas sobre comportamentos e intenções de uso de
tecnologias.
A partir do conjunto de variáveis proposto, recomenda-se que estudos
futuros testem modelos de aceitação da tecnologia vestível utilizando técnicas
estatísticas mais refinadas para confirmar os impactos reais gerados por esses
fatores. A pesquisa tem como limitação a população de amostra utilizada, pois
não representa todos os turistas brasileiros, sendo indicado em pesquisas
futuras, uma amostra maior. Indica-se a ampliação deste trabalho para a
compreensão de conceituação sobre dispositivos wearables no turismo e como
ele está sendo aplicado no setor.
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APÊNDICE B- DADOS DA ANÁLISE FATORIAL
Teste de KMO e Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
0,932
Teste de esfericidade de Bartlett

Aprox. Qui-quadrado

17970,981

gl

1128

Sig.

0,000

Comunalidades
Inicial
[Usar a pulseira cashless na minha viagem me permitiria
realizar pagamentos mais rapidamente.]
[Usar a pulseira cashless faria minha viagem ser mais
satisfatória]
[Usando a pulseira cashless eu aproveitaria melhor a minha
viagem]
[Usando a pulseira cashless eu teria uma viagem mais
proveitosa]
[Eu consideraria a pulseira cashless muito útil para a minha
viagem.]
[Aprender a usar a pulseira cashless seria fácil para mim.]
[Seria fácil fazer com que a pulseira cashless funcionasse
como eu quero.]
[Minha interação com a pulseira cashless seria clara e
compreensível.]
[Seria fácil dominar o funcionamento da pulseira cashless]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

[Eu consideraria a pulseira cashless fácil de usar.]

1,000

[A pulseira cashless é bonita.]

1,000

[A pulseira cashless é um acessório da moda.]

1,000

[A pulseira cashless é esteticamente atraente]

1,000

[A pulseira cashless tem um design profissional]

1,000

[As pessoas irão notar quando seus amigos usarem a
pulseira]
[Meus amigos iriam se interessar se eu usasse a pulseira
cashless.]
[Muitas pessoas desejarão a pulseira se as celebridades a
usarem]
[Eu gostaria de mostrar minha pulseira para outras pessoas]
[O uso da pulseira cashless pode diminuir a minha
privacidade.]
[Quando usar a pulseira cashless irei me sentir monitorado.]
[Com a pulseira cashless outras empresas podem
acompanhar os meus gastos]
[Se usar a pulseira, toda a minha movimentação será
acompanhada]
[O uso da pulseira cashless traz mais segurança do que o
pagamento com dinheiro.]
[Eu me sentiria seguro pagando com a pulseira]
[Eu teria medo de ter meus dados roubados usando a
pulseira]
[A pulseira é uma tecnologia muito segura.]
[Eu teria medo de ser assaltada, pois a pulseira fica mais a
vista, me tornando mais exposta.]
Interessante

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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Divertido

1,000

Empolgante

1,000

Animado

1,000

[Acredito que a pulseira cashless combine com o meu jeito
ser.]
[A pulseira cashless se encaixa no meu estilo de vida.]

1,000
1,000

[A pulseira cashless é completamente compatível com a
minha vida.]
[Usar a pulseira cashless seria coerente com todos os
aspectos da minha personalidade.]
[Apesar de ser um novo meio de pagamento, confio no
sistema operacional.]
[Em relação aos dados gerados e monitorados pelo uso do
cashless, acredito que eles são sigilosos.]

1,000
1,000
1,000
1,000

[Acredito que esse meio de pagamento será a tendência do
nosso futuro.]
[Tenho mais confiança em adotar a pulseira se for de uma
bandeira de cartão conhecida.]
[Marcas conhecidas adotando a cashless como meio de
pagamento, me passa maior credibilidade.]

1,000
1,000
1,000

Qual é a probabilidade de você vir a usar uma pulseira
cashless em viagens e eventos?
[Prefiro usar o cartão comum e esperar a tecnologia cashless
se consolidar no mercado para poder adotar a tecnologia.]

1,000
1,000

[Não vejo necessidade em adotar uma pulseira, visto já ter
cartão de crédito de várias bandeiras.]

1,000

[Achei essa pulseira inútil]

1,000

[Essa pulseira é uma péssima ideia]

1,000

[Eu não aceito usar essa pulseira em eventos e viagens]

1,000

[Me oponho ao uso dessa pulseira em atrativos turísticos]

1,000

[Essa pulseira viola os meus direitos como consumidor]

1,000

Método de Extração: Análise de Componente Principal.

Variância total explicada

Autovalores iniciais

Somas de rotação de carregamentos ao quadrado

Componente
1

Total
15,669

% de
variância
32,644

%
cumulativa
32,644

Total
5,368

% de
variância
11,184

% cumulativa
11,184

2

6,097

12,702

45,345

4,431

9,231

20,415

3

3,099

6,457

51,803

4,218

8,787

29,202

4

2,782

5,796

57,599

3,967

8,264

37,466

5

2,022

4,212

61,811

3,831

7,982

45,448

6

1,715

3,572

65,383

3,776

7,867

53,315

7

1,504

3,134

68,516

3,771

7,857

61,171

8

1,286

2,679

71,195

3,303

6,880

68,052

2,675

5,573

73,625

9

1,166

2,430

73,625

10

,970

2,022

75,647

11

,788

1,642

77,289

12

,731

1,523

78,811

13

,721

1,502

80,313

98
14

,606

1,263

81,576

15

,584

1,216

82,792

16

,532

1,108

83,900

17

,511

1,064

84,964

18

,445

,928

85,891

19

,429

,893

86,785

20

,419

,874

87,658

21

,406

,845

88,503

22

,384

,800

89,303

23

,373

,776

90,079

24

,346

,721

90,800

25

,336

,699

91,499

26

,314

,655

92,154

27

,289

,602

92,756

28

,274

,571

93,327

29

,257

,536

93,863

30

,247

,514

94,377

31

,241

,502

94,879

32

,220

,459

95,337

33

,215

,447

95,784

34

,205

,427

96,212

35

,195

,406

96,618

36

,177

,369

96,987

37

,173

,360

97,346

38

,158

,329

97,676

39

,153

,319

97,995

40

,148

,308

98,303

41

,133

,277

98,580

42

,126

,263

98,843

43

,115

,239

99,082

44

,114

,237

99,320

45

,103

,214

99,534

46

,093

,194

99,728

47

,072

,150

99,879

48

,058

,121
100,000
Método de Extração: Análise de Componente Principal.
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Matriz de componente rotativaa
Componente
[Seria fácil dominar o funcionamento da pulseira cashless]

Facilidade
,896

[Eu consideraria a pulseira cashless fácil de usar.]

,880

[Minha interação com a pulseira cashless seria clara e
compreensível.]

,872

[Seria fácil fazer com que a pulseira cashless funcionasse
como eu quero.]
[Aprender a usar a pulseira cashless seria fácil para mim.]
[Usar a pulseira cashless na minha viagem me permitiria
realizar pagamentos mais rapidamente.]
[Eu não aceito usar essa pulseira em eventos e viagens]

Rejeição

,566

Social

,853
,848

[Achei essa pulseira inútil]

,783

[Essa pulseira viola os meus direitos como consumidor]

,767
,556

,436
,824

Divertido

,806

Empolgante

,803

Interessante

,647

[Eu gostaria de mostrar minha pulseira para outras pessoas]

,476

[Apesar de ser um novo meio de pagamento, confio no
sistema operacional.]
[Em relação aos dados gerados e monitorados pelo uso do
cashless, acredito que eles são sigilosos.]

Autoimagem

,476

,848

[O uso da pulseira cashless traz mais segurança do que o
pagamento com dinheiro.]
[A pulseira é uma tecnologia muito segura.]

Privacidade Utilidade Estética

,841

[Essa pulseira é uma péssima ideia]

[Eu me sentiria seguro pagando com a pulseira]

Segurança

,852

[Me oponho ao uso dessa pulseira em atrativos turísticos]

[Não vejo necessidade em adotar uma pulseira, visto já ter
cartão de crédito de várias bandeiras.]
Animado

Diversão

,431
,799
,772
,750
,625
,540
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Matriz de componente rotativaa
Componente
Facilidade

Rejeição

Diversão

Segurança

[Com a pulseira cashless outras empresas podem
acompanhar os meus gastos]
[Se usar a pulseira, toda a minha movimentação será
acompanhada]
[Quando usar a pulseira cashless irei me sentir monitorado.]

Privacidade Utilidade Estética

Social

,876
,849
,845

[O uso da pulseira cashless pode diminuir a minha
privacidade.]
[Eu teria medo de ter meus dados roubados usando a
pulseira]
[Eu teria medo de ser assaltada, pois a pulseira fica mais a
vista, me tornando mais exposta.]
[Usando a pulseira cashless eu teria uma viagem mais
proveitosa]
[Usando a pulseira cashless eu aproveitaria melhor a minha
viagem]
[Usar a pulseira cashless faria minha viagem ser mais
satisfatória]
[Eu consideraria a pulseira cashless muito útil para a minha
viagem.]
[A pulseira cashless é esteticamente atraente]

,805
,563
,480
,807
,802
,797
,708
,856

[A pulseira cashless é um acessório da moda.]

,799

[A pulseira cashless é bonita.]

,798

[A pulseira cashless tem um design profissional]

,740

[A pulseira cashless se encaixa no meu estilo de vida.]

,771

[Usar a pulseira cashless seria coerente com todos os
aspectos da minha personalidade.]
[A pulseira cashless é completamente compatível com a
minha vida.]
[Acredito que a pulseira cashless combine com o meu jeito
ser.]
[Marcas conhecidas adotando a cashless como meio de
pagamento, me passa maior credibilidade.]

Autoimagem

,763
,762
,691
,425

,574
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Matriz de componente rotativaa
Componente
Facilidade

Rejeição

Diversão

[Tenho mais confiança em adotar a pulseira se for de uma
bandeira de cartão conhecida.]
[Acredito que esse meio de pagamento será a tendência do
nosso futuro.]
[Muitas pessoas desejarão a pulseira se as celebridades a
usarem]
[As pessoas irão notar quando seus amigos usarem a
pulseira]
[Meus amigos iriam se interessar se eu usasse a pulseira
cashless.]

Segurança

Privacidade Utilidade Estética

Autoimagem

,425

,563
,504
,468
,453
,410

Método de Extração: Análise de Componente Principal.
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. Excluídas cargas fatoriais abaixo de 0,40 a. Rotação convergida em 8 iterações.

Matriz de transformação de componente
Componente
1

1
,435

2
-,260

2

,379

3
4

3

4

5

6

7

8

9

,375

,396

,014

,392

,358

,347

,209

,480

-,331

-,009

,624

,085

,077

-,136

,310

-,419

,723

,247

,230

-,236

-,006

,287

,171

,144

-,389

-,154

,416

-,425

,570

,103

,347

-,017

-,122

5

,038

,254

,146

,011

,210

,333

-,586

,461

-,450

6

,526

,293

,183

-,442

-,308

,006

,299

-,168

-,443

7

,182

-,009

,130

,197

,242

-,828

,083

,354

-,189

8

,166

,061

,517

-,360

-,094

-,178

-,434

-,011

,585

9

,038

,050

,421

,496

,154

-,024

-,189

-,682

-,218

Método de Extração: Análise de Componente Principal.
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kais

Social
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Correlações
PROBABILIDADE DE
USAR (INTENÇÃO)
PROBABILIDADE DE
USAR (INTENÇÃO)

Utilidade

Facilidade

Estética

Diversão

Autoimagem

Social

Privacidade

Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)

Utilidade Facilidade Estética Diversão Autoimagem Social Privacidade Rejeição Segurança
1

,428**

,243**

,301**

,570**

,534**

,363**

-,165**

-,379**

,392**

428

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

,001
428

,000
428

,000
428

,428**

1

,537**

,474**

,445**

,596**

,588**

,084

-,259**

,487**

N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)

,000
428

428

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

,082
428

,000
428

,000
428

,243**

,537**

1

,384**

,179**

,415**

,572**

,214**

-,147**

,419**

N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)

,000
428

,000
428

428

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

,002
428

,000
428

,301**

,474**

,384**

1

,448**

,474**

,588**

,077

-,167**

,413**

,000
428

,000
428

,000
428

428

,000
428

,000
428

,000
428

,111
428

,001
428

,000
428

,570**

,445**

,179**

,448**

1

,590**

,402**

-,204**

-,419**

,366**

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

428

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

,534**

,596**

,415**

,474**

,590**

1

,482**

-,081

-,310**

,524**

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

428

,000
428

,095
428

,000
428

,000
428

,363**

,588**

,572**

,588**

,402**

,482**

1

,187**

-,138**

,488**

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

,000
428

428

,000
428

,004
428

,000
428

-,165**

,084

,214**

,077

-,204**

-,081

,187**

1

,267**

-,092

,001

,082

,000

,111

,000

,095

,000

,000

,058

428

428

428

428

428

428

428

428

428

N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

428
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Correlações
PROBABILIDADE DE
USAR (INTENÇÃO)
Rejeição

Segurança

Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlação de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Utilidade Facilidade Estética Diversão Autoimagem Social Privacidade Rejeição Segurança

-,379**

-,259**

-,147**

-,167**

-,419**

-,310** -,138**

,267**

1

-,165**

,000
428

,000
428

,002
428

,001
428

,000
428

,000
428

,004
428

,000
428

428

,001
428

,392**

,487**

,419**

,413**

,366**

,524**

,488**

-,092

-,165**

1

,000

,000

,000

,000

428

428

428

428

,000

,000

,000

,058

,001

428

428

428

428

428

428

