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The tourist is by definition mobile 

 

Autor Desconhecido  



RESUMO 

 

A crescente difusão de dispositivos móveis como smartphones e tablets contribui em 

vários aspectos para o dia a dia das pessoas, sobretudo nas tarefas ligadas ao 

trabalho, estudo e lazer. No turismo não é diferente. À medida em que mais pessoas 

adotam este tipo de tecnologia, surgem novas oportunidades de interação entre 

prestadores de serviços turísticos e consumidores, e destes entre si. Paralelamente, 

vê-se emergindo uma nova tendência no marketing, que encontra nos dispositivos 

móveis a plataforma ideal, e que envolve a aplicação de técnicas e mecânicas de 

games em atividades ou negócios anteriormente não relacionadas a eles, com a 

finalidade de promover o envolvimento característico dos jogos. Acredita-se que a 

“Gamificação”, conforme tem-se chamado esta prática, encontra no turismo um 

terreno altamente propício para se multiplicar. Assim, se inserindo na problemática 

das novas tecnologias de comunicação e informação do turismo, este trabalho tem 

como objetivo investigar a aceitação de um novo aplicativo para smartphones, 

dotado de funções de games, e que auxiliaria os visitantes de uma ilha turística no 

litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Para tanto, foi conduzida uma pesquisa 

quantitativa e exploratória, com a aplicação de 423 questionários junto a visitantes 

do Parque Estadual da Ilha Grande, no município de Angra dos Reis. Os principais 

resultados desta pesquisa revelam que a proposta foi percebida como útil para o 

turismo, compatível com o local e divertida pela maior parte dos turistas. 

Adicionalmente, descobriu-se que quanto maior a frequência com que o indivíduo 

usa seu smartphone para baixar aplicativos, mais favorável ao serviço ele se mostra. 

Palavras Chave: Turismo e Tecnologia. Gamificação. Ilha Grande. Aceitação 

Tecnológica. 



ABSTRACT 

 

The growing diffusion of mobile devices such as smartphones and tablets contributes 

in several aspects to people’s everyday life, especially in work, study and leisure-

related tasks. In tourism there is no difference. As more and more people adopt that 

kind of technology, new interaction opportunities arise between tourism firms and 

customers, as well as for customers with each other. At the same time, there is a new 

trend in marketing flourishing, which meets the ideal platform in mobile devices, and 

involves the use of game mechanics and techniques in non-game related activities 

and businesses, in order to promote game’s characteristic engagement. It is believed 

that the “Gamification”, as it has been called, has a considerably suitable field for 

thriving in tourism. Hence, targeting the problematic related to new Information and 

Communication Technologies in tourism, this work aims to investigate the 

acceptance of a new smartphone application, with game features, which would give 

support to visiting a touristic island in the southern coast of Rio de Janeiro state. For 

this, a quantitative and exploratory study was carried out, with 423 questionnaires 

collected from visitors of the State Park of Ilha Grande, in the city of Angra dos Reis. 

The main results of this research reported the perception of the proposal as useful for 

tourism, compatible with the spot and fun in the majority of the respondents’ view. 

Additionally, it was found that the more often an individual downloads applications for 

his/her smartphone, the more prone to adopt the proposed service s/he is. 

Keywords: Tourism and Technoloogy. Gamification. Ilha Grande. Technology 

Acceptance. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A informação é fundamental para o turismo. Ao comprar um produto turístico, 

o consumidor deve confiar naquilo que o agente de viagens lhe mostra, no que as 

pessoas conhecidas lhe contam e em seu conhecimento prévio, uma vez que não se 

pode experimentar um serviço antes de comprá-lo. (GRONROOS, 2003; COOPER 

et al. 2007) Neste sentido, pode-se dizer que antes da internet, a obtenção de 

informação sobre destinos e empresas turísticas era relativamente mais difícil, 

quando comparada com os dias de hoje.  

O surgimento de novas tecnologias de informação e comunicação, dentre as 

quais a internet, não apenas aumentou o volume de conteúdo informativo sobre 

produtos e serviços disponível, mas providenciou as bases para um processo maior 

de conexão entre indivíduos a nível global. (FRIEDMAN, 2006) O que se vê nesta 

primeira virada de década do século XXI é a difusão de dispositivos cada vez mais 

portáteis e móveis, capazes de múltiplas funções e conectados todo o tempo à rede. 

Notadamente, smartphones e tablets encabeçam a atual lista das inovações 

no campo dos dispositivos móveis, que auxiliam a execução de tarefas ligadas ao 

trabalho e ao estudo, além de servirem para o lazer. À medida em que mais pessoas 

adotam este tipo de tecnologia, vão surgindo novas oportunidades de interação, bem 

como novos produtos e serviços capazes de serem oferecidos a este público mais 

sofisticado tecnologicamente.  

Na atividade turística não é diferente, os dispositivos móveis vem impactando 

sensivelmente a forma de viajar das pessoas. Em meio a esta tendência, vê-se 

emergir um novo perfil de turista, que interage constantemente com outros turistas e 

com prestadores de serviços por meio de aparelhos móveis, e que vem sendo 

apelidado de “O viajante sempre conectado”. Conforme será argumentado, esta 

tendência faz surgir reflexos ao longo de todo o ciclo da viagem, desde o seu 

planejamento até o retorno ao local de origem. (BUHALIS; LAW, 2008; AMADEUS-

TRAVEL TECH CONSULTING INC, 2011; SHANKAR; BALASUBRAMANIAN, 2009)  

Paralelamente, foi identificada uma nova tendência no marketing que envolve 

a aplicação de mecânicas de jogos (ou games) em ambientes e atividades que não 
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são de jogo. Partindo de uma concepção de que os games têm tamanho poder de 

envolver indivíduos em prol de um objetivo, a ponto de responder, em média, por 

mais de três bilhões de horas semanais de dedicação coletiva em todo o mundo, 

acredita-se que tanto os games, quanto os profissionais que os desenvolvem, têm 

muito que ensinar sobre como promover engajamento das pessoas. (MCGONIGAL, 

2011a) 

Oportunamente, uma quantidade de profissionais de marketing e de design de 

games vem estudando de que forma essas mecânicas podem ser aplicadas a 

diferentes contextos de mercado, para promover a lealdade dos clientes. 

(MCGONIGAL, 2011a; ZICHERMANN; LINDER, 2010; KIM, 2011; DETERDING et 

al. 2011; HUOTARI; HAMARI, 2011) Vale acrescentar que alguns exemplos 

começam a ser percebidos no turismo e serão apresentados neste trabalho. 

Acredita-se, no entanto, que em um contexto altamente informacional como o 

propiciado pelas novas tecnologias, não se pode incorrer no erro de subestimar o 

papel que o consumidor desempenha. As inovações tecnológicas devem 

acompanhar não apenas o desenvolvimento de novos produtos e novos serviços, 

cada vez mais sofisticados, mas também devem observar a capacidade de 

processar informações do próprio usuário, bem como sua aceitação ou rejeite.  

Neste sentido, foi realizado um amplo levantamento bibliográfico das 

diferentes metodologias de adoção de tecnologias, como forma de identificar quais 

seriam as variáveis mais relevantes, do ponto de vista do usuário, para que este 

demonstre intenção em adotá-las. O levantamento apontou como principais modelos 

na literatura, a Teoria da Ação Racional (FISHBEIN; AJZEN, 1975), o Modelo de 

Aceitação Tecnológica (DAVIS, 1989), a Teoria do Comportamento Planejado 

(AJZEN, 1991), a Teoria da Difusão de Inovação (MOORE; BENBASAT, 1991). 

Assim, este trabalho trata da problemática envolvendo os avanços no campo 

das tecnologias de informação e comunicação percebidos na atividade turística, e 

mais especificamente a um destino tipicamente natural, como a Ilha Grande, 

localizada no litoral sul fluminense. Trata ainda da proposta de um aplicativo para 

telefones inteligentes 1 , baseado em mecânicas de jogos, a ser utilizado pelos 

visitantes das trilhas do parque estadual da ilha. Portanto, o presente estudo visa 

                                                             
1
 Smartphones: Telefones celulares parecidos com um palmtop que possuem Sistema Operacional 

próprio. 
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responder à questão: “Como será percebida a proposta de um novo aplicativo de 

smartphones por parte dos visitantes da Ilha Grande?”.  

Neste sentido, pode-se dizer que este trabalho tem como objetivo geral testar 

o conceito do serviço prestado por um aplicativo que servirá para auxiliar a atividade 

turística na Ilha Grande. Adicionalmente, como objetivos específicos  pretende-se: 

a) Discutir os impactos sentidos na atividade turística, atribuídos aos avanços 

das novas tecnologias de informação e comunicação, em especial os dispositivos 

móveis; 

b) Investigar a nova tendência de utilização de mecânicas de jogos pelo 

marketing, bem como o potencial de aplicação no âmbito do turismo, e suas 

aplicações recentes; 

c) Identificar as variáveis mais relevantes no processo de adoção de novas 

tecnologias, que atendam às especificidades do objeto de estudo. 

Para tanto, além do levantamento bibliográfico, foi conduzida uma pesquisa 

exploratória e quantitativa, que contou com a aplicação de questionários (survey) 

junto aos visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande, durante o feriado do 

carnaval de 2012. 

Alguns motivos podem ser listados como justificativas para a elaboração 

deste trabalho, sendo o principal deles: contribuir para a produção acadêmica que 

envolve os campos da inovação no turismo, as novas tecnologias móveis e 

tendências emergentes no marketing de serviços, três assuntos cujo interesse foi 

sendo despertado ao longo da trajetória acadêmica do autor. 

Este tema se justifica, ainda, pela necessidade de maior investigação ligada à 

prática da “gamificação"2, que além de ser uma prática recente, apenas de uns anos 

para cá começa a ser sistematizada e estudada à luz das estratégias de marketing. 

Novos insights são propostos a partir do levantamento de diferentes fontes 

bibliográficas com este estudo. 

O trabalho está dividido em oito capítulos, incluindo esta seção introdutória. O 

capítulo 2 propõe a abordagem do tema Turismo e Tecnologia, discutindo as 

recentes transformações sentidas no setor de serviços de uma forma geral, e em 

                                                             
2
  Termo em vias de consolidação, que será aprofundado no capítulo 3. 
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especial no turismo, atribuídas aos avanços tecnológicos, notadamente à internet e 

aos dispositivos móveis. Por fim, apresenta um novo perfil de comportamento do 

consumidor no turismo, o “Viajante Sempre Conectado”. 

O capítulo 3 introduz o conceito da gamificação, refletindo de maneira crítica 

sobre como as mecânicas de jogos podem ser utilizadas em diferentes contextos, 

para promover envolvimento do consumidor. O capítulo subsequente discute os 

diferentes métodos de aferição da aceitação de uma nova tecnologia por parte do 

usuário, ao mesmo tempo em que os relaciona com o tema da gamificação. 

No capítulo 5 é descrita com maior riqueza de detalhes a metodologia 

utilizada na pesquisa, bem como é apresentado o objeto escolhido para o estudo, a 

Ilha Grande. Em seguida são feitas as análises dos resultados obtidos na pesquisa 

de campo, no capítulo 6, e as últimas considerações são tecidas no capítulo 7. No 

último capítulo encontram-se disponíveis as referências bibliográficas que 

fundamentaram este trabalho. 
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2 TURISMO E TECNOLOGIA 

 

 

 Conforme sugerido por Kotler e Keller (2006, p.11) bem no início de sua obra 

intitulada “Administração de Marketing”, “podemos dizer com certa segurança que ‘o 

mercado não é mais o que era antes’. Ele está radicalmente diferente, em virtude de 

forças sociais [...] interligadas que criaram novos comportamentos, oportunidades e 

desafios”.  

 Dentre esses novos comportamentos, oportunidades e desafios, os autores 

incluem alguns que são observados no setor turístico, e que serão vistos com maior 

riqueza de detalhes no desenvolvimento deste trabalho, como: a mudança 

tecnológica, a globalização, o empoderamento do cliente, a customização, a 

concorrência ampliada e a desintermediação. (KOTLER; KELLER, 2006) 

 

2.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SERVIÇOS 

 

 

Antes de se tentar entender os impactos dos avanços tecnológicos modernos 

no consumo turístico, há que se contextualizar a partir dos impactos sentidos no 

consumo de bens e serviços de uma forma geral. Esta seção pretende, portanto, 

traçar um breve panorama ligado aos reflexos das inovações tecnológicas na ordem 

mundial, bem como discutir as possíveis mudanças de orientações no ambiente dos 

serviços, além de fornecer indícios de novas tendências na tomada de decisão 

estratégicas, incluindo as estratégias de marketing.  

Em seguida, propõe-se reflexões ligadas à forma como as novas tecnologias 

de informação e comunicação, notadamente a internet, vem conseguindo mudar 

algumas regras do marketing, em especial aquelas ligadas à manutenção de uma 

imagem e à comunicação externa em um ambiente virtual. Por fim, pretende-se com 

esta seção, fornecer evidências das bases de convergência para uma nova 

tendência observada no turismo, a ser mais bem explorada nas seções 

subsequentes. 
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2.1.1 O papel da globalização 

 

Um importante pensador sobre a globalização na atualidade, Friedman 

(2006), não a considera um fenômeno recente. Apesar de apenas as duas últimas 

versões deste mesmo processo serem as mais evidenciadas quando se utiliza o 

termo, o autor argumenta que iniciativas globalizantes, na realidade, ocorreram em 

três momentos diferentes da história da humanidade. 

Resumidamente, a primeira fase da globalização, para Friedman, se iniciou 

em 1492 – com a saída das embarcações de Colombo em busca do Novo Mundo – 

até por volta de 1800. Durante este período, pode-se dizer que o mundo passou de 

grande para médio, e que o processo se deu a nível nacional, ou seja, eram os 

países buscando se inserir em um contexto maior e além de suas fronteiras 

conhecidas. (FRIEDMAN, 2006) 

A Globalização 2.0, por sua vez, foi protagonizada pelas empresas 

multinacionais que, em busca de mercados e mão-de-obra, espalharam-se pela 

periferia global, provocando sua maior integração. Esta fase durou mais ou menos 

de 1800 a 2000 (tendo sido interrompida apenas pela Grande Depressão e pelas 

duas guerras mundiais), e foi responsável por diminuir o mundo do tamanho médio 

para pequeno. (FRIEDMAN, 2006) 

Por fim, dos anos 2000 em diante, teve início a chamada Globalização 3.0, 

esta se referindo à capacidade que indivíduos têm atualmente de colaborar e 

competir no âmbito mundial. A internet, desempenhando papel fundamental neste 

processo, junto a outros dispositivos tecnológicos que surgiram, é a responsável por 

conectar indivíduos que nunca antes poderiam se imaginar interagindo. O que se vê 

a reboque é, não apenas a diminuição do mundo de pequeno para minúsculo, mas a 

planificação do mesmo. (FRIEDMAN, 2006)  

Nas palavras do autor, 

 
 

[...] é inegável que agora um número maior do que nunca de pessoas tem a 
possibilidade de colaborar [...] em tempo real com um número maior de 
outras pessoas de um número maior de cantos do globo, num número maior 
de diferentes áreas [...] do que em qualquer momento anterior da história do 
mundo – graças aos computadores, ao e-mail, às redes, à tecnologia de 
teleconferência e a novos softwares, mais dinâmicos. (FRIEDMAN, 2006, 
p.18) 
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A Globalização 3.0, no entanto, não difere de suas antecessoras apenas pelo 

caráter a nível do indivíduo deste fenômeno, mas também porque os participantes 

são outros. Se nas duas outras épocas os protagonistas eram países e empresas 

centrais (liderados notadamente pelo eixo Europa-Estados Unidos), na Globalização 

3.0 entram em cena com força indivíduos de fora desse eixo, ou seja, os não-

ocidentais e não-brancos. (FRIEDMAN, 2006) 

 Por outro lado, existem pontos de interseção nas características dos três 

momentos. Fosse em virtude do surgimento de embarcações mais resistentes e 

instrumentos de navegação mais sofisticados, ou a invenção de máquinas 

hidráulicas que automatizassem o processo produtivo das fábricas, ou ainda, o 

advento de um sistema de informação que conectasse cada indivíduo no globo, uma 

coisa é certa: cada uma das fases globalizantes foi condicionada por um incremento 

no corpo tecnológico pré-existente. 

 Em outra perspectiva metafórica, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) chamam 

a atenção para as oportunidades de negócios que surgem com as recentes 

inovações no campo das tecnologias de comunicação e informação. Segundo estes 

autores, atualmente o alcance de empresas e indivíduos rumo à internacionalização 

é muito mais fácil do que no século passado. Desta forma, argumenta-se que as 

tecnologias estariam expandindo as fronteiras do mundo, ao invés de reduzi-lo. 

 Vista de outra forma, e fazendo uso de teorias culturais para auxiliar a 

compreensão do fenômeno, a globalização 3.0 faz sentir seus reflexos, ainda, sobre 

a identidade do sujeito pós-moderno. (HALL, 2006) O consumismo global 

desempenha papel significativo neste processo, criando “possibilidades de 

‘identidades partilhadas’ – como ‘consumidores’ para os mesmo bens, ‘clientes’ para 

os mesmo serviços, ‘públicos’ para as mesmas mensagens e imagens”. (p. 74) 

 Hall argumenta que na medida em que a vida social recebe influências de 

mercados globais, sendo alguns exemplos a indústria da moda, do turismo e a de 

equipamentos eletrônicos, mais as identidades se tornam desvinculadas de tempos, 

lugares, histórias e tradições. Segundo o autor, “somos confrontados por uma gama 

de diferentes identidades (cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos 

a diferentes partes de nós)” (HALL, 2006, p. 75) em um processo que resulta na 

fragmentação da identidade do sujeito pós-moderno.   
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2.1.2 A internet na tomada de decisões estratégicas 

 

Falando especificamente do principal incremento tecnológico que propiciou a 

Globalização 3.0, a Internet, vemos que ela muda não apenas a maneira como as 

pessoas trabalham e se relacionam, mas também a maneira como fazem negócio, e 

ainda, a forma como as pessoas se relacionam com empresas e como estas se 

relacionam umas com as outras. (CATALANI et al., 2006) 

Porter (2001) define a internet como uma “tecnologia potencializadora”, ou um 

conjunto de ferramentas poderoso que pode ser utilizado sabiamente ou não, em 

quase qualquer indústria e como parte de quase qualquer estratégia. O autor 

argumenta que não se trata da decisão de adotá-la ou não, e sim de como fazê-lo. 

Qualquer empresa que deseja permanecer competitiva deve adotar tecnologias da 

internet de uma forma ou de outra. 

No entanto, Porter alerta que por si só dificilmente a Internet traz vantagem 

competitiva para uma empresa. Muitas das que obtém sucesso são aquelas que a 

utilizam como um complemento às formas tradicionais de competição, e não as que 

planejam suas iniciativas com a Internet de forma separada das operações já 

estabelecidas. (PORTER, 2001) 

Neste sentido, pode-se dizer que a internet faz parte de um conjunto maior de 

Tecnologias da Informação (TI) e, numa abordagem contemporânea, “o que importa 

mais não são os circuitos impressos e os equipamentos diversos, e sim o que se 

pode fazer com eles e o valor que podem gerar para a empresa.” Assim, muda-se a 

forma de lidar com a informação, tratando-a como uma forma poderosa de geração 

de valor. (CATALANI et al., 2006 p.21) 

Tais mudanças, na visão de Porter (1999, apud CATALANI et al., 2006) 

geram impactos em três dimensões fundamentais ligadas aos mercados: 

1) Na organização da indústria, alterando a forma como empresas se 

relacionam entre si e com o mercado. Nem sempre esta mudança é positiva para a 

empresa, sobretudo nas situações em que a internet beneficia mais seus 

fornecedores e clientes, possibilitando, por exemplo, que eles interajam de forma 

direta um com o outro. Ou ainda, quando caem barreiras para novos entrantes a 

partir da diminuição dos custos fixos de instalações, tipicamente visto em negócios 
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virtuais. (PORTER, 2001) Foi exatamente o que aconteceu na indústria do turismo, 

conforme será abordado mais adiante em detalhe. 

A Figura 1 sintetiza os impactos da internet nas indústrias com a aplicação do 

diagrama das Cinco Forças de Porter. Este modelo tem a finalidade de analisar o 

setor onde determinada empresa está inserida, prevendo níveis médios de 

lucratividade e dando uma compreensão sobre as diferenças de rentabilidade entre 

competidores da mesma indústria. (LOBATO et al., 2009) 

O modelo faz estas análises por meio do mapeamento do nível de rivalidade 

das empresas no setor, das relações de interdependência existentes com 

fornecedores e clientes, bem como seus respectivos poderes de barganha, além das 

ameaças de novos entrantes na indústria e de produtos substitutos. (LOBATO et al., 

2009)   

                                                                                                                                                    

                    
 

Figura 1 – Cinco forças de Porter da Internet 
Fonte: Adaptado de Catalani et al., 2006, p.23 
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2) Na organização interna, alterando a forma como as empresas administram 

seu fluxo de informação interna e sua cadeia de valor. Com os microcomputadores, 

as redes internas e a internet, tornou-se possível automatizar a comunicação e as 

atividades internas das empresas por meio das intranets. De repente, e-mails, 

sistemas gerenciais, rotinas de trabalho, grupos de discussão, em meio a diversos 

outros recursos eletrônicos, passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas dentro 

dos organizações. (CATALANI et al., 2006) 

Adicionalmente, o surgimento da Internet fez sentir impactos na geração de 

valor a ser entregue pelas empresas, sendo o modelo da Cadeia de Valor (Figura 2) 

uma boa ferramenta para visualizar potenciais reflexos em suas margens de lucro. 

(PORTER, 2001) Segundo Lobato et al. (2009, p. 119-120), ela “busca compreender 

a empresa como um grande processo de atividades interrelacionadas que buscam 

adicionar um valor específico ao cliente.” Tais atividades são divididas e analisadas 

em dois grupos: as atividades primárias (logística, operações, marketing e vendas) e 

atividades secundárias (compras de insumos e equipamentos, pesquisa e 

desenvolvimento, gestão de pessoas e infraestrutura da empresa). (LOBATO et al., 

2009) 
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3) No produto. Dependendo do produto a internet pode estar modificando-o 

mais ou menos. “De uma forma geral, quanto mais informação um produto contiver, 

maiores são as possibilidades de a internet transformá-lo significativamente.” As 

mídias pré-internet de uma forma geral (rádio, jornais, revistas e televisão), CDs, 

DVDs e livros são exemplos de serviços com alto potencial de sofrer impactos 

negativos da internet, quando não se observa a segmentação, bem como as 

interações possíveis entre os produtos. (CATALANI et al., 2006) 

No entanto, alguns produtos são apenas transformados e remodelados em 

função da ubiquidade e dos baixos custos proporcionados pela Internet. Alguns 

exemplos são carros com sistema embutido de um Global Positioning System 

(GPS)3, com endereços de oficinas e conectados ao fabricante para gerar feedbacks 

produtivos, geladeiras conectadas ao supermercado, que pode controlar o estoque 

doméstico de mantimentos, ou ainda, fornos microondas cada vez mais bem 

programados, para automaticamente realizar os tipos mais adequados de 

aquecimento dependendo do prato. O que se vê nestes casos é a internet 

agregando valor ao produto final, e não ameaçando sua existência. (CATALANI et 

al., 2006) 

 

2.1.3 As novas tendências no marketing de serviços 

 

 

Segundo Kotler e Keller (2006) desde meados da década de 1950, a 

orientação das empresas, grosso modo, é de se voltar para o mercado para 

interpretá-lo e entender suas necessidades latentes. Esta é uma visão bem diferente 

da prática na produção de bens até aquele período, na qual ora as empresas se 

preocupavam em fabricar o melhor produto sem ter consultado seu público 

previamente, ora preocupavam-se em ser as líderes de vendas acima de qualquer 

outro interesse. (KOTLER; KELLER, 2006) 

No entanto, é uma visão altamente compatível com as características dos 

serviços de uma forma geral. Afinal, diferentemente da produção de bens, a 

                                                             
3
 Sistema de Posicionamento Global: aparelho que, quando usado para navegação de automóveis, 

mostra para o motorista em uma tela o caminho mais curto entre dois pontos. 
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produção de serviços conta com o cliente não apenas no momento de consumo, 

mas durante o processo de concepção do mesmo. (GRONROOS, 2003) 

Sendo assim, a própria noção de qualidade se desloca saindo do eixo do 

produto (seus atributos, especificações, índices de durabilidade e defeito) em 

direção ao consumidor e suas percepções obtidas a partir da participação no 

processo de produção e usufruto do serviço. Neste caso, as dimensões mais 

importantes na avaliação da qualidade são: a confiabilidade, a presteza, a 

segurança, a empatia dos funcionários e os aspectos tangíveis observados pelo 

consumidor ao longo de todo o processo. (PARASURAMAN; BERRY; ZEITHAML, 

1991) 

Alguns desdobramentos potenciais na relação empresa-cliente quando o 

último percebe seu serviço como de qualidade, são a sensação de satisfação, que 

por sua vez contribui positivamente para a retenção e lealdade do cliente, conforme 

será mais bem explorado no Capítulo 3. Nesta corrente, o pensamento é no valor do 

cliente no longo prazo e não seu valor transacional, ou de curto prazo. 

(GRONROOS, 2003)  

Voltando-se às percepções da qualidade em serviços, pode-se dizer que uma 

importante forma de utilizá-la como informação estratégica é a partir da sua 

mensuração. Uma das perspectivas mais amplamente difundidas neste sentido é o 

Paradigm of Disconfirmation4, segundo o qual a qualidade percebida é uma função 

do desempenho percebido pelo consumidor, após o processo de consumo, 

confrontada com as expectativas formadas anteriormente ao usufruto do serviço. 

(PARASURAMAN; BERRY; ZEITHAML, 1991) 

Nota-se, portanto, que a expectativa desempenha um papel fundamental 

nesta equação. Neste sentido, um dos focos adotados pela empresa de serviços 

deve ser a gestão das fontes geradoras de expectativas, como forma de garantir um 

alinhamento adequado entre aquelas que podem ser formadas pelo cliente e as 

expectativas exequíveis de acordo com as possibilidades do prestador de serviço. 

(GRONROOS, 2003) 

Dentre as fontes geradoras de expectativa em serviços podemos citar as 

experiências anteriores, a imagem da empresa, o boca a boca gerado e a 

                                                             
4
 Paradigma da Desconfirmação. 
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propaganda veiculada pela empresa nas diversas mídias, dentre várias outras. 

(KOTLER; KELLER, 2006; GRONROOS, 2003) Conforme será mostrado a seguir, 

também estas fontes podem ser percebidas e sofrer reconfigurações dentro do 

ambiente criado pela internet. 

 

2.1.4 O impacto no composto de marketing 

 

 

Similarmente, os impactos do surgimento da internet podem ser sentidos em 

outras dimensões ligadas ao Mix de Marketing. Na dimensão do produto, por 

exemplo, uma das principais oportunidades, conforme se sugeriu anteriormente, é a 

customização. A internet não possibilitou apenas o surgimento de novos negócios 

(serviços) cem por cento virtuais como o Google, mas transformou outros que já 

existiam como é o caso dos correios eletrônicos e leilões online. (KOTLER; KELLER, 

2006; CATALANI et al., 2006) 

No entanto, no que se refere aos atributos dos produtos pré existentes (bens) 

a personalização de acordo com as necessidades do consumidor direto tornou-se 

mais sustentável. Um exemplo são os computadores da marca Dell5 vendidos online, 

que podem ser customizados tanto em sua configuração interna quanto em seu 

acabamento exterior. (CATALANI et al. 2006) 

No âmbito do preço, Kotler e Keller (2006) sugerem que, mesmo após 

formatada a política de preços a ser praticada por uma empresa, esta pode ser 

adequada de acordo com variações geográficas na demanda, exigências de 

segmentos de mercado, oportunidades de compra, níveis de pedidos e canais de 

distribuição entre outros fatores. 

Do ponto de vista do consumidor, há quem defenda que a internet pode 

representar um caminho em direção à “concorrência perfeita” de preços no mercado. 

(CATALANI et al., 2006) Apesar de controversa, tal proposição encontra respaldo na 

acirrada concorrência característica do ambiente virtual, onde a oferta real torna-se 

mais aparente com a facilidade de comparação de preços. 

                                                             
5
 Disponível em: http://www.dell.co.in/. Acesso em: 20 de março de 2012. 

http://www.dell.co.in/
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Já na perspectiva da empresa que realiza transações online, claramente a 

internet viabiliza uma redução nos custos fixos devido à menor necessidade de 

manutenção de pontos comerciais, em alguns casos. Apesar disto, novos gastos 

podem emergir com as transações online, como custos de distribuição para o 

consumidor final, comissões em sites, desenvolvimento e manutenção de páginas e 

investimentos em propaganda, sobretudo no momento inicial, “devido à inexistência 

de uma loja que tangibilize a marca.” (CATALANI et al., 2006, p. 107-109) Neste 

sentido, todos os fatores acima mencionados devem ser levados em conta na hora 

da adequação dos preços a serem praticados online, em especial as análises 

marginais. 

No tocante à distribuição de produtos e serviços, Catalani et al. (2006) alertam 

que a internet só pode ser considerada um canal com este fim para produtos 

digitalizáveis (e. g. textos, imagens, vídeos, músicas) e para alguns serviços (e. g. 

passagens aéreas), quando todo o canal da distribuição é abrangido, incluindo a 

transferência da propriedade (ou de vouchers no caso de serviços turísticos). 

Em outros casos, como será elucidado mais adiante, apenas alguns 

participantes do canal estão na internet, e conforme argumentam Catalani et al. 

(2006, p. 111): 

 
 
Por essa razão, apesar de originalmente ter sido previsto que a internet iria 
eliminar os intermediários, possibilitando a desintermediação nos canais de 
distribuição, o que se viu em muitos casos foi a criação de novos 
distribuidores e tipos de intermediários online.  
 

 
 
Neste sentido, algumas possibilidades dentro das decisões de investimento 

em comunicação de marketing são: propaganda, promoção de vendas, relações 

públicas, eventos, marketing direto e vendas pessoais. (KOTLER; KELLER, 2006) 

Qualquer um dos recursos supracitados, salvo as equipes de venda pessoais, pode 

existir ou acontecer online. (CATALANI et al., 2006) 

No caso das empresas que possuem instalações virtuais e físicas, dobram-se 

as oportunidades de investimento, o que requer uma visão ainda mais holística na 

gestão da comunicação externa, considerando-a um composto promocional ao invés 

de apenas mais uma dimensão do Mix de Marketing. (CATALANI et al., 2006) 
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Neste sentido, algumas questões devem ser observadas com a devida 

atenção, como por exemplo, o fato de que na web existem muitas outras audiências 

de interesse, além do consumidor que se pretende alcançar, que afetam a 

lucratividade da empresa. Funcionários, fornecedores e, principalmente, clientes 

insatisfeitos, em maior ou menor escala, podem prejudicar a manutenção da imagem 

que se pretende construir online. (CATALANI et al., 2006) 

Conforme será argumentado a seguir, no contexto das novas mídias digitais 

do ambiente virtual, a gestão da imagem e dos canais de comunicação e portanto 

duas importante fontes de expectativas de determinada prestadora de serviços, 

pode ser especialmente desafiadora. 

Por fim, uma distinção importante de se fazer na análise dos impactos da 

internet, que irá refletir diretamente nas estratégias de marketing, é com relação ao 

nível de virtualização das empresas no segmento em que atuam. Se é um segmento 

que se transformou parcialmente e comporta empresas virtuais e reais, ou se foi 

totalmente reconfigurado, ou ainda se um novo segmento emergiu, restando apenas 

a opção de empresas inteiramente virtuais competirem. (KOTLER; KELLER, 2006) 

 

2.1.5 O impacto das novas mídias 

 

 

 Segundo Hennig-Thurau et al. (2010), o relacionamento das empresas com 

os clientes, no contexto das Novas Mídias, deve ser percebido como um jogo de 

pinball 6 . Se antes os profissionais de marketing possuíam forte controle sob o 

relacionamento da empresa com o mercado, atualmente o fluxo de informação sobre 

uma marca tornou-se multidirecional, interconectado e difícil de prever. 

Na era das Novas Mídias, gerir o relacionamento com o cliente é o mesmo 

que jogar pinball. Profissionais de marketing colocam em jogo a “bola do marketing” 

(marcas e mensagens para formatá-las) em um ambiente cacófono, que em seguida 

é desviada e várias vezes acelerada pelos bumpers7 das novas mídias, alterando o 

                                                             
6
 Jogo eletrônico de mesa cujo objetivo é manter uma bolinha de metal no alto utilizando duas 

palhetas. O jogador perde quando todas as bolinhas caem no espaço existente na parte inferior, entre 
as duas palhetas. 
7
 Obstáculo redondo que ao ser tocado pela bolinha, a faz mudar de direção com força no tabuleiro. 
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curso inicial de forma caótica. Uma vez em jogo, gestores de marketing continuam 

tentando guiar a bola com o uso das palhetas, mas nem sempre ela vai onde deveria 

e o mais leve deslize pode se transformar em uma crise catastrófica. (HENNIG-

THURAU et al., 2010) 

A partir desta metáfora, os autores argumentam que a estratégia das 

empresas, ao invés de empurrar uma mensagem unidimensional de sua marca aos 

consumidores, deve ser de engajá-los em uma conversa sobre a marca, sem que 

conscientemente percebam que o estão fazendo. Um exemplo bem sucedido é o da 

marca Dove, que em 2007 propôs uma discussão sobre autoestima feminina, se 

utilizando de mídias tradicionais e novas8. (HENNIG-THURAU et al., 2010) 

Este conjunto maior de Novas Mídias portanto são os websites e demais 

canais digitais de comunicação e informação, no qual consumidores ativos se 

engajam em comportamentos que podem ser consumidos por outros, seja em tempo 

real ou muito depois, e independentes da localização espacial. (HENNIG-THURAU 

et al., 2010) 

Assim, algumas características particularmente encontradas nas Novas 

Mídias são (HENNIG-THURAU et al., 2010): 

1) Digital: isto significa dizer que o conteúdo produzido virtualmente 

praticamente não possui custo marginal, facilitando a proliferação de sua distribuição 

a um público global, sem a necessidade de serem avaliados por “guardiões” 9 

tradicionais; 

2) Pró atividade: consumidores utilizam as nova mídias para contribuir ao 

longo de toda a cadeia de valor (ou no caso do turismo, ao longo de todo o ciclo de 

viagem), variando de articulações superficiais (opiniões e comentários sobre 

produtos e serviços em sites) até a participação na criação de um novo produto ou 

serviço (como no teste de versões beta e posteriormente reportando possíveis falhas 

do produto); 

                                                             
8
 Para saber mais, ver: DEIGHTON, John. A. Dove: Evolution of a Brand. Boston, MA: Harvard 

Business School Press, 2007. 
9
 Guardiões como os existentes na indústria da música, cinematográfica ou as grandes editoras de 

livros. Para saber mais, ver: ANDERSON, Chris. A Cauda Longa: do Mercado de Massa para o 
Mercado de Nicho. Rio de Janeiro: Campus, 2006. 
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3) Visibilidade: as atividades de consumidores nas novas mídias podem ser 

vistas por outros. Comentários feitos em fóruns, blogs e comunidades virtuais podem 

ser rastreados por outros consumidores além das próprias empresas. Com o 

surgimento das tecnologias móveis como smartphones e tablets, que se conectam 

por sinal de 3G e GPS é possível até rastrear e localizar pessoas; 

4) Tempo real e Memória: experiências positivas e negativas compartilhadas 

nas novas mídias podem ser acessadas em tempo real ou vários anos depois, caso 

a página permaneça hospedada na internet; 

5) Ubiquidade: esta característica se tornou especialmente possível a partir da 

maior difusão dos dispositivos móveis mencionados anteriormente (smartphones e 

tablets). Graças a estes, uma pessoa pode fazer uma avaliação online ou postar um 

comentário sobre determinado produto enquanto ainda está dentro da loja, ou 

registrar sua opinião sobre determinado filme em um fórum online, enquanto os 

créditos ainda estão subindo na sala de cinema; 

6) Redes: os consumidores também utilizam as novas mídias para socializar. 

Apesar de sites de relacionamentos evidenciarem mais este propósito, outros 

exemplos são os games online jogados em rede Massively Multiplayer Online 

Games10 (MMOGs) como o World of Warcraft e sites onde se troca de tudo, desde 

técnicas de crochê (www.ravelry.com) até conselhos de estatística (www.s-

news.com). 

Neste sentido, dentro do ambiente virtual das Novas Mídias se encontram as 

Mídias Sociais, que segundo Telles (2010, p. 78) são sites de relacionamento, ou 

redes sociais, que funcionam como “ambientes [virtuais] que focam [em] reunir 

pessoas, [...] que uma vez inscritos (sic), podem expor seu perfil com dados como 

fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com outros membros, 

criando listas de amigos e comunidades.” 

Para o autor, algumas regras básicas devem ser seguidas quando uma 

organização resolve penetrar no ambiente das Mídias Sociais. Em primeiro lugar, e 

corroborando com o sugerido por Hennig-Thurau et al. (2010), “Mídias sociais quer 

dizer permitir conversações” ou seja, não se pode controlar completamente o que é 

dito mas sim influenciar. (TELLES, 2010, p. 18) 
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 Jogos para várias pessoas jogarem simultaneamente pela internet 
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Adicionalmente, o autor alerta que não se pode incorrer no erro de usar o 

perfil social da empresa para falar apenas dela mesma. Há que se preocupar em 

construir relacionamentos e diálogos, o ambiente não é espaço para monólogos. Por 

fim, já que a proposta é dialogar, é importante utilizar a linguagem adequada de 

acordo com seu público, que pode exigir um nível mais ou menos formal ou um nível 

intermediário. (TELLES, 2010) 

Observando este conjunto de variáveis “em jogo” online, pode-se ter uma 

maior sensação de controle do que é veiculado a respeito de uma marca no 

ambiente virtual. Vale reforçar, no entanto, que dificilmente se deterá o controle por 

completo, mas que nem por esse motivo os profissionais de marketing não podem 

lançar mão de estratégias e recursos disponíveis. 

 

2.2 OPORTUNIDADES PARA O TURISMO 

 

 

Certamente uma atividade com as características como as do turismo não 

passaria imune às tendências e inovações mencionadas na seção anterior. O 

turismo é por natureza uma atividade que promove a globalização, desde sempre se 

beneficiando dos avanços tecnológicos e sendo impactado pelas novas formas de 

interação entre os agentes envolvidos, sobretudo no atual período da pós 

modernidade. Nas palavras de Lohmann e Panosso Netto (2008, p. 145): 

 

 

A pós modernidade é a faceta cultural da sociedade pós industrial e está 
diretamente ligada às novas formas de ver o mundo. Com a globalização, a 
revolução nas artes, o desenvolvimento tecnológico, o surgimento das 
Organizações Não Governamentais (ONGs) e das redes (sociais, 
tecnológicas e econômicas), o crescente número de veículos de 
comunicação, a concentração da atenção na prestação de serviços, a 
capacidade de se processar e armazenar um grande número de 
informações, inclusive com a criação do computador e da internet, a forma 
de vida do homem se transformou radicalmente. O turismo também sofreu 
as consequências, ora sendo promovido pela pós modernidade, ora sendo 
negado por ela. Não se pode afirmar que o turismo seja um fenômeno 
originário na pós modernidade, mas, sem dúvida, foi neste período que ele 
mais se transformou. 
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Pode-se dizer que a informação é fundamental no turismo. Ao comprar um 

produto turístico, o consumidor deve confiar naquilo que o agente de viagens lhe 

mostra, no que as pessoas lhe contam e no seu conhecimento prévio, pois como foi 

argumentado, não se pode experimentar um serviço antes de comprá-lo. (COOPER 

et al., 2007)  

Neste sentido, as tecnologias de comunicação e informação desempenham 

um papel fundamental minimizando a assimetria informacional do comprador de 

produtos turísticos. É por esse motivo que “os turistas estão cada vez mais 

exigentes, solicitando produtos de alta qualidade e boa relação custo-benefício. 

Novos viajantes experientes [...] utilizam a internet para obter informação a respeito 

de destinos e produtos, tais como preços e disponibilidade [...]” (COOPER et al., 

2007, p.681-682) 

Similarmente, no ambiente das organizações turísticas as mudanças sentidas 

foram consistentes com as mudanças no setor de serviços como um todo. No 

entanto, pode-se dizer com segurança que as maiores transformações se deram em 

função da reengenharia na distribuição do produto turístico. (COOPER et al., 2007) 

 

2.2.1 E-tourism 

 

 

Conforme mencionado, microcomputadores e a internet, juntos, possibilitaram 

uma automatização no fluxo de trabalho no ambiente interno de empresas de 

serviços, inclusive no caso das agências de turismo, meios de hospedagem, 

transportadoras e restaurantes. Para Buhalis (1998), o ganho intra-organizacional 

está na melhoria de processos internos, principalmente aqueles que fazem a 

conexão entre front e back office, ou seja, troca de documentação e informação 

entre recepções de hotéis, guichês de aeroportos, consultores em agências e seus 

respectivos escritórios de apoio. 

Alguns exemplos citados pelo autor são: Sistemas de informação de hotéis, 

sistemas de pontos de venda integrados, sistemas gerenciais e estratégicos, 

sistemas de contabilidade e de folha de pagamento, controle de inventário para 

transportadoras entre outros. Segundo o autor, também a intranet facilita o trabalho 
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integrado ao permitir o mesmo ferramental e tecnologia da internet, mas com acesso 

restrito ao pessoal autorizado em rede. (BUHALIS, 1998) 

Voltando-se para o ambiente externo, as maiores mudanças observadas 

certamente passam pelo surgimento da internet e seus desdobramentos nos canais 

de distribuição e comunicação do turismo. Antes dela, a cadeia produtiva do turismo 

sofria a intermediação indispensável de operadoras e agências de viagens por meio 

dos chamados Sistemas de Distribuição Global (GDS11). (BUHALIS; LICATA, 2002) 

 

 

 

 

Conforme se pode perceber na figura 3, o sistema turístico tradicional é 

composto pelo local de origem dos consumidores e pelo destino turístico com uma 

quantidade de prestadores de serviços locais. Na região de trânsito, ficam as 

transportadoras unindo fisicamente oferta e demanda, e os intermediários 

tradicionais de formatação e comercialização de produtos turísticos como as 

operadoras e agências, que recebem o suporte de sistemas de reserva como 

Amadeus, Sabre, Worldspan e Galileo. (BUHALIS; LICATA, 2002) 

O atual modelo de intermediação, no entanto, apoiado sob a internet, criou as 

condições para o surgimento de uma quantidade mais ampla de intermediários 
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 Global Distribuition Systems 

Figura 3 – Antigos Intermediários do Turismo 
Fonte: Adaptado de Buhalis e Licata, 2002, p. 208. 
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eletrônicos (eMediaries). Oportunamente, uma quantidade de novos agentes e 

novos recursos entraram em jogo nesta nova ordem, a exemplo dos prestadores de 

serviços no turismo (particularmente companhias aéreas, de aluguel de carros e 

redes hoteleiras) que desenvolveram plataformas de comércio eletrônico 

(eCommerce) com intuito de fornecer acesso direto a seus sistemas de reservas. 

(BUHALIS; LICATA, 2002) 

Adicionalmente, as Organizações de Marketing de Destinos se aproveitaram 

para lançar suas próprias páginas online para divulgar seus destinos, roteiros e 

prestadores de serviços parceiros. Finalmente, aproveitando-se dos baixos custos 

fixos proporcionados pela plataforma online, diversas agências completamente 

virtuais emergiram em meio a novos websites de reservas de agências que já 

atuavam antes no mercado. (BUHALIS; LICATA, 2002)  

O resultado é retratado no esquema abaixo: 

 

 

 

 

De uma forma ou de outra, uma coisa é certa: tentar prever de que maneira 

os intermediários eletrônicos no turismo irão continuar a evoluir é uma tarefa 

altamente complexa. Por um lado, os avanços tecnológicos surgem rapidamente, e 

Figura 4 – Novos Intermediários do Turismo 
Fonte: Adaptado de Buhalis e Licata, 2002, p. 209 
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por outro, a distribuição no turismo é um dos setores mais dinâmicos da indústria. 

(BUHALIS; LICATA, 2002) No entanto, algumas considerações podem ser feitas. 

Evidências indicam que a crença inicial de que com o surgimento da internet, 

e a possibilidade de desintermediação do setor turístico as agências sumiriam não 

se confirmou. Ao invés disto, o que se vê foi a quebra de um oligopólio (LOHMANN; 

PANOSSO NETTO, 2008), outrora formado por grandes distribuidores amparados 

por seus próprios GDS, e a coexistência de novos intermediários junto aos antigos.  

Esses Sistemas de Distribuição Global, que nasceram a partir dos sistemas 

de reservas de grandes companhias aéreas, atualmente operam como negócios 

independentes, “coopeting”12 (BUHALIS, 2004, p.820) com agências completamente 

virtuais e com os sites de operadoras e agências que também atuam fora do 

ambiente virtual, em um processo por alguns autores chamado de reintermediação. 

(LOHMANN; PANOSSO NETTO, 2008) 

 

2.3 O ESTADO ATUAL: O VIAJANTE SEMPRE CONECTADO 

 

 

A internet e as novas tecnologias de informação e comunicação certamente 

possibilitam uma quantidade muito grande de aplicações para várias finalidades, do 

ponto de vista do consumidor, ligadas às viagens. Não é objetivo deste trabalho 

esgotar o assunto, mas sim tratar de alguns temas emergentes no setor turístico, e 

que vêm afetando sensivelmente as interações entre prestadores e turistas, bem 

como o comportamento do viajante neste início de século XXI.  

 

2.3.1 Comportamento do consumidor no turismo 

 

 

Segundo Swarbrooke e Horner (2002), o processo de tomada de decisão de 

compra em turismo é influenciado pelos fatores motivadores e os determinantes. Os 
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 Termo usado pelo autor, que significa a prática de cooperação existente entre competidores num 
mercado. 
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fatores motivadores são aqueles que incentivam as pessoas a decidirem fazer uma 

viagem, podendo ser de natureza física, emocional, pessoal, cultural, de status ou 

para desenvolvimento pessoal. Já os fatores determinantes seriam aqueles que 

definem se o indivíduo poderá ou não de fato tirar férias, e caso positivo, qual tipo de 

viagem esta será. (SWARBROOKE; HORNER, 2002) 

Um conjunto de variáveis muito grande está em jogo em ambos os tipos de 

fatores, como por exemplo: se a viagem será sozinha ou acompanhada, qual o perfil 

das pessoas envolvidas, a disponibilidade financeira e de tempo livre. Em adição a 

este conjunto, outras características do processo de tomada de decisão no turismo 

se seguem, influenciando o comportamento do potencial viajante no contexto da 

globalização e das novas mídias conforme relatado nas seções anteriores. 

Por exemplo: o consumo do turismo pode ser classificado como de alto 

envolvimento, sendo um dos motivos a baixa frequência relativa com a qual ele pode 

ocorrer. (KOTLER; KELLER, 2006) Além disto, é um tipo de consumo arriscado, não 

apenas por envolver a necessidade de deslocamento físico até outro local, mas pelo 

aspecto intangível do que está sendo consumido, que por não poder ser 

experimentado antes, acaba forçando o consumidor a depositar ainda mais 

confiança no prestador do serviço. (SWARBROOKE; HORNER, 2002) 

Isto faz com que o consumo no turismo seja também marcado por um elevado 

nível de busca de informações, na qual o potencial turista irá recorrer a pessoas 

conhecidas e às mídias antes de tomar sua decisão. Adicionalmente, e “apesar do 

crescimento das ofertas para compras de férias de última hora, a maior parte das 

decisões [...] são (sic) feitas a longo prazo e com antecedência.”  Isto significa que o 

indivíduo pode ter um desejo no momento de fazer a compra e outro quando, de 

fato, parte de férias. (SWARBROOKE; HORNER, 2002, p.111-112) 

Parece sensato concluir que as novas tecnologias de informação e 

comunicação, de uma forma geral, e o acesso à internet mais especificamente, 

podem minimizar parte dos impactos negativos das características ligadas ao 

consumo turístico listadas acima. Parte desta proposição encontra respaldo nas 

crescentes aplicações de dispositivos móveis no setor turístico. 
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2.3.2 O viajante sempre conectado  

 

 

Um estudo recente realizado pela Amadeus - Travel Tech Consulting (2011) 

fornece evidências de uma nova tendência no turismo, a do viajante sempre 

conectado. O crescente número de usuários de dispositivos móveis como 

smartphones e tablets tem impulsionado prestadores de serviço no turismo, a 

buscarem novas formas de interagir com seus consumidores.  

Para se ter uma ideia, somente no Brasil, o mercado de smartphones 

cresceu, em 2011, 85% em relação a 2010, e espera-se que cresça em 2012 mais 

73% segundo pesquisas realizadas pela consultoria IDC. (AGÊNCIA ESTADO, 

2012)  

Outro dado para o qual vale à pena chamar atenção foi o marco de 10 bilhões 

de downloads de aplicativos para Android13 em todo o mundo, alcançado no ano de 

2011. As estatísticas revelam que os downloads de aplicativos para o sistema 

operacional supracitado cresceram a uma taxa de 1 bilhão por mês, de julho de 

2011 a dezembro daquele ano. (FURUSHO, 2011) Já a rival e atual líder do 

mercado, Apple, havia atingido a marca dos 15 bilhões de downloads em julho de 

2011 em sua loja virtual iTunes. (REUTERS, 2011) 

Neste sentido, o estudo da Amadeus sobre o comportamento do viajante 

atual, em meio a esta extensa oferta de dispositivos móveis, revela que as novas 

formas de interação podem ser sentidas ao longo de todo o ciclo da viagem. Desde 

o momento da busca de informações sobre determinado destino ou prestador de 

serviços turísticos, até o compartilhamento de imagens, vídeos, comentários e 

registros após o retorno da viagem, existe uma quantidade de processos, serviços e 

procedimentos que podem ser transferidos para o ambiente virtual móvel.  

Conforme se pode perceber na figura 5 abaixo, além de buscar informações, 

planejar e efetuar reservas online, os dispositivos móveis permitem que, tendo 

chegado ao aeroporto, o passageiro realize os procedimentos de check-in junto à 

companhia aérea. Uma vez à bordo, o usuário pode se entreter e buscar mais 

informações sobre lugares a serem visitados. Ao chegar ao destino, pode interagir 
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 Sistema operacional de aparelhos da Samsung 
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com os prestadores de serviço locais e começar a compartilhar as primeiras 

experiências e impressões do lugar. Finalmente em seu retorno para casa, poderá 

dividir com seus familiares e amigos, as histórias, fotografias e vídeos por meio das 

redes sociais, além de poder dar feedbacks em fóruns às empresas e a futuros 

turistas do local visitado. 

 

  

 

 

Uma recente campanha de 2010, da companhia aérea alemã KLM14 serve 

para ilustrar claramente de que forma os prestadores de serviço no turismo podem 

aproveitar esta nova tendência. Durante três semanas, a empresa disponibilizou 

uma “Equipe da Surpresa” responsável por monitorar, no microblog Twitter, a 

atividade de seus passageiros prestes a embarcar no aeroporto de Amsterdã 

Schiphol, nos Países Baixos. Aquele passageiro que postasse sua localização pelo 

aplicativo Foursquare no Twitter, e mencionasse a KLM, tinha sua rede social 

investigada pela equipe, que tinha poucos minutos para descobrir um pequeno 

presente que pudesse agradá-lo.  

                                                             
14

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=pqHWAE8GDEk, Acessado em: 22 de abril de 
2012 

Figura 5 – Impacto das tecnologias móveis ao longo do ciclo da viagem  
Fonte: Amadeus – Travel Tech Consulting Inc , 2011, p. 8. 

http://www.youtube.com/watch?v=pqHWAE8GDEk
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 No momento seguinte, a equipe abordava o passageiro que, pego de 

surpresa, demonstrava seu contentamento mencionando mais uma vez a empresa 

no microblog. Por mais questionável que possa ser o bom gosto da campanha, 

verdade é que durante as três semanas que foi executada, a KLM presenteou 28 

passageiros, conseguindo gerar uma movimentação equivalente a 1 milhão de 

comentários positivos, espalhados por 88 países, apenas no Twitter.  

 De fato, segundo a pesquisa da Amadeus15 mencionada, que apesar de ter 

como foco o setor de aviação civil, reflete uma tendência no turismo de uma forma 

geral, a utilização de redes sociais online para assuntos ligados à viagem é 

significativo, em meio a passageiros de vários países. A figura 6 mostra o nível de 

utilização de redes sociais em dispositivos móveis por viajantes, com intuito de 

buscar informação sobre empresas turísticas, dividir informações sobre sua viagem, 

entre outros assuntos para os quais se usam redes como Facebook, Twitter e 

Myspace no turismo. 

 

 

 

 

A partir do gráfico nota-se portanto, que independentemente da região do 

globo, em maior ou menor escala, as mídias sociais estão presentes de forma 

significativa nos hábitos de viagem dos turistas. O viajante sempre conectado 

propicia, ainda, outro modelo de interação móvel, qual seja o chamado Marketing 
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 Pesquisa quantitativa realizada no último quarto de 2010, com 2.978 consumidores em cinco 
regiões: Ásia, Europa, América Latina, Oriente Médio e América do Norte. 
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Móvel (m-Marketing). Este novo modelo vem sendo definido como a comunicação e 

promoção, em duas ou mais vias, de uma oferta entre empresas e seus 

consumidores, utilizando um meio, dispositivo ou tecnologia móvel. (SHANKAR; 

BALASUBRAMANIAN, 2009) 

Pode-se dizer que uma das principais estratégias por meio desta plataforma 

são os chamados Location-Based Services16 (LBS). Os LBS são possíveis graças à 

aplicação das técnicas de m-Marketing, à aparelhos embutidos com sistema de 

GPS. A estratégia consiste em abordar virtualmente, por meio de uma plataforma 

digital para smartphones e tablets, consumidores localizados nas imediações de um 

estabelecimento comercial, e portanto sensíveis à potenciais promoções de última 

hora. (SHANKAR; BALASUBRAMANIAN, 2009) A ferramenta mais utilizada 

atualmente é o aplicativo Foursquare, que permite cadastrar estabelecimentos e 

prestadores de serviços, os quais poderão ser encontrados por pessoas que estão 

nas imediações. Em alguns destinos turísticos, esta pode ser uma boa forma de 

hotéis diminuírem o número de quartos ociosos por noite, oferecendo descontos a 

viajantes que chegam ao local sem reservas. 

A estratégia pode ser considerada invasiva em certa medida, apesar de o 

usuário fornecer suas informações deliberadamente. Neste sentido, pode-se dizer 

que a aceitação de investidas do prestador de serviços como esta, estarão 

condicionadas à receptividade do consumidor, além de fatores culturais e legais 

envolvendo políticas de privacidade. No entanto, evidências empíricas fornecem 

indícios de algumas práticas recomendáveis no contexto dos LBS. (SHANKAR; 

BALASUBRAMANIAN, 2009) 

A possibilidade de contatar o consumidor a qualquer momento e em qualquer 

lugar pode se tornar uma armadilha, quando o contato é feito de maneira exagerada. 

O desafio é usar o recurso para disparar mensagens de marketing sofisticadas, e de 

forma customizada ao cliente alvo. Adicionalmente, evidências sugerem que o m-

Marketing, pode criar necessidades de consumo para produtos e serviços de baixo 

envolvimento, ao passo que para os de envolvimento alto, pode atuar como fonte de 

informação instantânea. (SHANKAR; BALASUBRAMANIAN, 2009) 
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Similarmente, Buhalis e Law (2008) identificaram quais seriam as quatro 

funções mais importantes dos LBS para os viajantes: (1) a localização de pessoas, 

objetos e lugares; (2) o caminho entre eles; (3) busca por objetos nas proximidades 

como restaurantes, lojas, hotéis, atrativos, e; (4) informações sobre condições para 

viagens, como o trânsito. 

Por fim, Buhalis e Law (2008) sintetizam esta nova tendência do viajante 

sempre conectado como sendo possível graças às tecnologias sem fio. 

Notadamente, o desenvolvimento da telefonia móvel, a partir do Sistema Global para 

Comunicação Móvel (GSM) e do Protocolo de Aplicação Sem Fio (WAP), permitiu a 

comunicação de voz e dados através de telefones móveis. Atualmente, os 

dispositivos móveis permitem que viajantes obtenham informações ligadas à sua 

viagem, além de várias funções já mencionadas, sem restrições de tempo e 

localização. 

Conclui-se, portanto, que uma hipótese inicial de que com o avanço das 

tecnologias de comunicação e informação, o turismo poderia se enfraquecer não foi 

confirmada.  Termos como “Turismo virtual”, ou “Turismo sem sair de casa” surgiam 

à medida em que as pessoas tinham cada vez mais acesso a imagens, vídeos, 

mapas temáticos, comentários e descrições detalhadas dos destinos turísticos 

através de sites com esta finalidade. O que se vê na prática, no entanto, é uma 

evolução destes recursos, e ao invés de servirem como uma alternativa ao turismo, 

servirem como companhia útil para o turista. 
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3 A TENDÊNCIA DA GAMIFICAÇÃO NO TURISMO 

 

 

Bernard Suits, filósofo, definiu um game17 como um conjunto de obstáculos 

desnecessários que as pessoas voluntariamente tentam superar. (MCGONIGAL, 

2011a). Os esportes, de uma forma geral, são exemplos desses obstáculos. Ao 

analisar friamente o objetivo de um jogador de golfe, qual seja, de colocar uma 

bolinha dentro de um buraco no chão, pode-se dizer que ele seria facilmente 

alcançado se o jogador simplesmente andasse até o buraco no chão e, com sua 

própria mão, depositasse a bolinha. 

Dificilmente, descrito desta forma, o golfe seria considerado um jogo por 

alguém. No entanto, a partir do momento que se agregam novos atributos a esta 

simples tarefa, como um conjunto de regras, por exemplo, ela muda de cara. Neste 

caso não basta que o jogador encaçape a bolinha, ele deve fazê-lo em um terreno 

específico, utilizando um taco e com o menor número de tacadas possível.  

Além disso, existem várias etapas/fases para se chegar até o fim de um jogo, 

e ao término de cada uma dessas fases é dado um feedback sobre como foi seu 

desempenho na mesma. A partir das pontuações dele próprio e das outras pessoas 

jogando, é possível montar um placar listando em ordem decrescente os jogadores e 

suas respectivas pontuações. 

Adicionalmente, os jogos dão uma sensação de progresso, o que significa 

que o jogador inicia com pouco conhecimento sobre o jogo, mas ao longo de cada 

etapa vai aperfeiçoando sua técnica. Finalmente, no último estágio, ele está apto a 

derrotar o “chefão”, ou seu maior rival em um esporte competitivo e, na maioria dos 

casos, o jogador irá gostar de mostrar para as outras pessoas o seu triunfo perante 

seus oponentes, afinal, ele terá conseguido superar os obstáculos que se propôs 

voluntariamente a superar. 

 

 

                                                             
17

 Os termos games e jogos serão empregados de maneira intercalada neste trabalho, sem estarem 
presos a conceitos de ordem mais técnica que sugerem distinção entre jogos digitais ou não digitais. 
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3.1 DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

 

Ao conjunto de atributos e características mencionado dá-se o nome de 

mecânicas de jogos e são, basicamente, a receita usada por designers de games na 

construção de seus projetos, desde o surgimento dos primeiros jogos eletrônicos. 

Gamificação, portanto, é o termo que tem sido aplicado para designar a utilização da 

mecânica de jogos em ambientes de “não jogo” com finalidades variadas. 

(ZICHERMANN; LINDER, 2010; MCGONIGAL, 2011a; KIM, 2011; DETERDING et 

al., 2011; HUOTARI; HAMARI, 2011) 

O tema da Gamificação, apesar de recente, já começa a apresentar alguns 

marcos conceituais que se destacam em meio às propostas emergentes. Por um 

lado, Zichermann e Linder (2010) defendem que a utilização da mecânica e 

pensamento de jogos é uma das mais novas ferramentas de marketing para 

promover engajamento e contribuir para a lealdade do consumidor. Huotari e Hamari 

(2011) acrescentam que esta pode ser uma alternativa de serviço complementar na 

elaboração de pacotes de serviços, onde o produto, ou serviço original seria 

complementado pelas mecânicas de jogo. 

Por outro lado, McGonigal (2011b) não é totalmente de acordo com o termo 

gamificação, preferindo usar a expressão “Design Gameful” 18  no lugar. 

Diferentemente de olhar este recurso por um viés mercadológico, a autora acredita 

que o mesmo seria muito melhor empregado para envolver pessoas em prol de 

games que as estimulem a pensar em soluções para resolver os problemas do 

mundo real. (MCGONIGAL, 2011a) 

Seja qual for a perspectiva no que se refere à finalidade da utilização da 

Gamificação, em um ponto todos os autores se encontram: As mecânicas de jogos 

são poderosas ferramentas de estímulo ao engajamento das pessoas. 

(ZICHERMANN; LINDER, 2010; MCGONIGAL, 2011a) 
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 Gameful é uma palavra inventada pela autora que mistura a palavra Game = Jogo, com o sufixo 
“ful” que significa “que tem”. Um design gameful, portanto, seria aquele que possui, ou que é baseado 
em games. 
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Segundo McGonigal (2011a) qualquer jogo tem certos traços comuns que, em 

conjunto, contribui para esta promoção do envolvimento e recebe o nome de 

características conceituais dos jogos, quais sejam: 

1) Objetivo: é o resultado esperado pelo jogador. Torna-se o alvo de atenção 

e serve para orientar continuamente ao longo do jogo. O objetivo desperta no 

jogador um senso de propósito no ambiente do jogo; 

2) Regras: são limitações colocadas na forma de se alcançar o objetivo. Ao 

retirar ou limitar os caminhos óbvios até o objetivo, as regras impelem os jogadores 

a explorarem possibilidades de lugares inexplorados. As regras estimulam a 

criatividade e alimentam o pensamento estratégico. 

3) Sistema de feedback: serve para mostrar aos jogadores o quão próximos 

estão do objetivo. Pode ter o formato de pontos, níveis, uma nota ou uma barra de 

progresso. Feedbacks contínuos servem como uma promessa aos jogadores de que 

o objetivo é alcançável, e alimenta a motivação para continuar a jogar. 

4) Participação voluntária: significa que todos que estão no jogo 

conscientemente e deliberadamente aceitam o objetivo, as regras e o feedback. 

Cientes de que estão jogando, é estabelecida uma base comum para que várias 

pessoas joguem juntas. Adicionalmente, esta característica garante que uma tarefa 

intencionalmente estressante e desafiadora, seja vivenciada como uma atividade 

segura e prazerosa. 

Zichermann e Linder (2010) acrescentaram a esta lista mais um traço: a 

recompensa. Segundo os autores, ser recompensado por meio de pontos que 

podem ser resgatados por prêmios na vida real, ou não, confere maior sentido à 

participação no jogo. Nos casos em que a recompensa não é resgatável, a 

estratégia substituta é de conferir status ao jogador. (ZICHERMANN; LINDER, 2010) 

De fato, os autores complementam, este é um trade-off bastante claro nas 

estratégias de Gamificação como ferramenta de marketing, ou seja, quanto mais 

status o produto ou serviço confere ao seu usuário, menor são os incentivos 

financeiros necessários para o consumidor (e. g. descontos, dinheiro virtual ou 

prêmios na vida real). (ZICHERMANN; LINDER, 2010) 

Uma das evidências do que se está argumentando seria a incorporação do 

conceito das insígnias, que são distribuídas ao longo de uma atividade gamificada. 
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Pegando o aplicativo Foursquare 19  como exemplo, talvez o responsável pelo 

crescente sucesso da gamificação nos últimos anos (DETERDING et al., 2011), 

percebe-se que uma das mecânicas que mais desperta interesse dos usuários é 

frequentar o maior número de vezes determinado estabelecimento e se tornar 

“prefeito” daquele lugar. 

Insígnias são emblemáticas para seu portador e para o grupo de referência 

em que está inserido. Apesar de a sociedade, de uma forma geral, condenar 

afirmações de conquistas pessoais, as insígnias permitem que o indivíduo se 

vanglorie sem parecer óbvio. (ZICHERMANN; LINDER, 2010) No ambiente virtual as 

insígnias podem ainda ser compartilhadas por meio das redes sociais, o que para o 

usuário é sinônimo de ainda mais visibilidade em torno do seu feito, e para a marca 

sendo exposta é sinônimo de redução nos custos de propaganda. (ZICHERMANN; 

LINDER, 2010) 

McGonigal (2011a), por sua vez, acredita que as recompensas, competições, 

ambientes virtuais, a ideia de vencer, ou seja, traços que comumente se pensa 

quando se fala em games hoje em dia, em nada determinam um jogo. Segundo a 

autora, as características determinantes serão sempre o objetivo, as regras, o 

sistema de feedback e a participação voluntária, sendo qualquer atributo adicional, 

uma tentativa de reforçar e melhorar um ou mais desses quatro elementos chave. 

Adicionalmente, McGonigal argumenta que o envolvimento que essas quatro 

características são capazes de promover faz despertar, ainda, descargas 

emocionais ligadas à felicidade e satisfação, além de uma sensação de stress 

positivo. (MCGONIGAL, 2011a) Este último faz menção ao que Csíkszentmihályi 

(2008 apud MCGONIGAL, 2011a) chamou de estado de Fluxo (Figura 7). 

Em outras palavras, um bom jogo faz com que o indivíduo sempre jogue no 

limite de suas habilidades, ou na iminência de perder, e quando se perde surge a 

vontade imediata de recomeçar. É desta forma que os games conseguem envolver 

as pessoas, já que poucas são as atividades que conseguem manter as pessoas em 

um estado de trabalho nos limites de suas habilidades. Neste sentido, quando se 

está no estado de Fluxo é nele que se quer permanecer, por isso, McGonigal 
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 Trata-se de um aplicativo que permite o usuário mostrar sua localização geográfica por meio de um 
dispositivo móvel como um smartphone ou tablet. 
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(2011a) argumenta, tanto abandonar o jogo quanto vencê-lo são resultados 

igualmente insatisfatórios.  

 

 

O ponto em que McGonigal e Zichermann discordam, portanto, está no 

caráter motivacional dos games. Zichermann e Linder acreditam que a mecânica de 

jogos pode ser transbordada a outros campos para conferir status e recompensas 

como estratégia de marketing de uma empresa, atingindo como resultado final a 

lealdade do consumidor. McGonigal (2011a) por sua vez, defende que quaisquer 

recompensas vindas de fora da interação com o jogo, e com as pessoas envolvidas 

nele, podem ser consideradas motivações extrínsecas e, portanto não seriam 

sustentáveis. Esta e outras considerações a respeito da gamificação serão vistas na 

próxima seção. 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES E CRÍTICAS À GAMIFICAÇÃO 

 

 

Como qualquer inovação, em especial as que envolvem uso intenso de 

tecnologia, a gamificação vem gerando grandes expectativas em torno de seus 

potenciais benefícios e aplicações. Uma primeira consideração que se faz, portanto, 

Figura 7 – Estado de Fluxo 
Fonte: Adaptado de Csíkszentmihályi, 2008 apud MCGONIGAL, 2011a. 
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é com relação à validade de toda a euforia que se cria nestes casos, sendo o 

modelo do Hype Cycle uma das ferramentas usadas para representar o nível de 

maturidade e adoção de tecnologias específicas. (GARTNER, 2011) 

O Hype Cycle tem a finalidade de separar o que é especulação em torno de 

uma inovação e o que é de fato viável comercialmente, e no caso de haver a 

viabilidade, ele mostra quando tais promessas serão efetivamente cumpridas. O 

gráfico é dividido em cinco momentos, nesta ordem: Ativação da Tecnologia, Pico de 

Expectativas, Vale da Desilusão, Subida de Esclarecimento e Platô de 

Produtividade. (GARTNER, 2011) 

Os momentos seguem a lógica dos acontecimentos quando surge uma nova 

tecnologia: repentinamente aparece uma promessa de solução de problemas que 

começa a ganhar interesse da mídia, mas a viabilidade comercial da inovação ainda 

não é garantida (Ativação); em seguida, os casos de sucesso na implantação da 

tecnologia começam a aparecer mais nos veículos de comunicação, e algumas 

empresas começam a agir para aproveitar o momento de euforia (Pico); no entanto, 

chega um momento que o grande interesse cessa, reduzindo a euforia das pessoas 

devido a experimentações mal sucedidas, e então os prestadores que sobrevivem 

são aqueles que realizam melhorias que atendem os anseios dos primeiros 

adotantes (Vale); no momento seguinte, mais exemplos de como a tecnologia pode 

ser aplicada começam a se cristalizar e ser melhor compreendidos, o que gera mais 

investimentos por parte de algumas empresas inovadoras enquanto que as mais 

conservadoras permanecem observando (Subida); finalmente, uma nova tendência 

principal envolvendo a tecnologia surge, com critérios de avaliação mais claramente 

definidos, e com maior sustentabilidade financeira (Platô). (GARTNER, 2011) 

Conforme se pode perceber na figura 8, de acordo com a Garter Inc. (2011) a 

gamificação estaria próxima do período de pico das expectativas a seu respeito. 

Corroborando com esta visão, Kim (2011) afirma que em breve as empresas 

perceberão que esta não é a solução para todos os problemas, sobretudo para a 

falta de engajamento de consumidores. A designer acrescenta que, em breve, a 

gamificação se tornará apenas mais uma em meio às diversas outras ferramentas de 

desenvolvimento de experiências de usuário, com a finalidade de criar produtos 

altamente envolventes. (KIM, 2011) 
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Ativação Pico Vale Subida Platô 

 

 

A perspectiva do Hype Cycle faz emergir, ainda, outra discussão mais ligada 

ao marketing de serviços. Huotari e Hamari (2011) propõem que a gamificação pode 

ser vista como um pacote de serviços, na qual o serviço principal seria melhorado 

por um sistema baseado em regras, que dá feedback e proporciona mecanismos de 

interação ao usuário, com a finalidade de facilitar e apoiar a criação de valor total 

para o usuário. 

O modelo de pacote básico de serviços é composto tradicionalmente por um 

“conjunto de diferentes serviços, tangíveis e intangíveis, que, juntos formam o 

serviço.” (GRONROOS 2003, p. 207) Deste conjunto, fazem parte o serviço central, 

ou “a razão para uma empresa entrar no mercado” (GRONROOS 2003, p. 209), os 

serviços (e bens) facilitadores, sem os quais o serviço central não pode ser 

consumido, além dos serviços (e bens) de suporte que, apesar de não serem 

fundamentais ao consumo, aumentam o valor do serviço diferenciando-o dos demais 

concorrentes. (GRONROOS, 2003).  

Neste sentido, Gronroos (2003) exemplifica o caso das operadoras de 

telefonia móvel, cujo serviço central seria a comunicação móvel, tendo, portanto, 

jogos e serviços de despertador como potenciais serviços de suporte. Huotari e 

Hamari (2011) sintetizam esta proposição para o caso da gamificação na figura 9: 

 Gamificação 
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 Figura 8 – Hype Cycle da gamificação 

Fonte: GARTNER, 2011 
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O risco que se corre ao encarar a gamificação sob esta perspectiva seria de 

ela ser percebida apenas como uma “embalagem bonita” para um serviço falho, o 

que, em última análise, não estaria contribuindo para a melhora do serviço em si. 

(KIM, 2009) Em síntese e nesta linha, Bogost (2011) reflete que: 

 

 

O poder retórico da palavra “gamification” é enorme, e ela faz exatamente o 
que o [profissional de marketing] [...] quer: Pega os games – uma 
misteriosa, mágica e poderosa mídia que captura a atenção de milhões de 
pessoas – e os torna acessíveis no contexto contemporâneo de negócios. 

[...] 

Este poder retórico deriva do sufixo “-ification” e não da palavra “game”. -
Ificação envolve técnicas e dispositivos simples, repetitivos e provados: 
Você pode purificar, embelezar, falsificar, aterrorizar, e assim por diante. -
Ificação é sempre fácil e repetitivo, e normalmente é bullshit. Basta adicionar 
pontos. 

[...] 

gamification é a resposta fácil para implantar uma perversão dos jogos 
como um milagre de marketing. Eu percebo que o uso honesto dos jogos 
significaria alterar o modus operandi da maioria das empresas.” 

 

 

Talvez a mais importante das considerações sobre a gamificação, no entanto, 

seja aquela ligada às motivações do usuário. (ZICHERMANN, 2011) Pode-se dizer 

que motivação intrínseca se refere a fazer alguma coisa pelo fato de ser interessante 

ou divertida por natureza, ao passo que com a motivação extrínseca o indivíduo visa 

um resultado diferente da ação em si, ou seja, trata-se de uma ação carregada de 

um valor instrumental.  (RYAN; DECI 2000)  

Figura 9 – Pacote de serviços com a gamificação 
Fonte: Adaptado de Huotari e Hamari, 2011. 



52 
 

Conforme se mencionou anteriormente, McGonigal (2011b) não acredita que 

a incorporação de recompensas extrínsecas ao jogo seja uma boa estratégia de 

utilização da mecânica de jogos. Para apoiar sua proposição, a autora argumenta 

que, desde o surgimento da Psicologia Positiva como campo de estudos, os líderes 

da indústria de games tem se focado cada vez mais nos impactos emocionais e 

psicológicos de seus produtos. (MCGONIGAL, 2011a) 

Fazendo menção ao campo de estudo supracitado, a autora afirma que 

quando se tenta encontrar a “felicidade” do lado de fora de si mesmo, e ela é 

encontrada, a sensação é boa, no entanto o prazer não dura por muito tempo. 

Quanto mais se tenta encontrar a felicidade, mais difícil esta tarefa se torna, ao que 

os psicólogos positivos chamam de “adaptação hedônica”. (MCGONIGAL, 2011a) 

Traduzindo para o ambiente dos games, significa dizer que insígnias, prêmios e 

pontos resgatáveis em nada acrescentariam à sensação de satisfação intrínseca que 

se tem pelo simples ato de estar envolvido com um bom jogo. (MCGONIGAL, 2011a) 

A autora sintetiza quais seriam, por fim, os tipos de recompensas intrínsecas 

que se deveria incorporar, ao se utilizar da mecânica de jogos fora do ambiente de 

jogo, com a finalidade de promover real engajamento do indivíduo: (MCGONIGAL, 

2011a) 

1) Trabalho satisfatório. A natureza deste trabalho pode variar de pessoa para 

pessoa, entretanto, irá envolver sempre atividades claramente definidas e exigentes, 

mas que permitem que o indivíduo veja os impactos diretos de seu esforço; 

2) Experiência (ou ao menos a esperança) de alcançar o objetivo. As pessoas 

querem se sentir com habilidades em suas vidas e poder mostrar aos outros aquilo 

em que são boas. Adicionalmente, querem se sentir otimistas em suas chances de 

sucesso e sentir que estão ficando melhores com o tempo; 

3) Ligação social. Seres humanos são extremamente sociáveis, e mesmo a 

pessoa mais introvertida se sente feliz por passar tempo com pessoas importantes 

para ela. As pessoas querem compartilhar experiências e criar laços, e a forma de 

fazê-lo é colaborando no que importa; 

4) Significado. É o que almejam as pessoas: ter a oportunidade de fazer parte 

de algo maior do que si próprio. Ter curiosidade, admiração e respeito com as coisas 

que são reveladas numa escala épica. 
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Estes seriam, nas palavras de McGonigal (2011a), os quatro tipos de 

recompensas intrínsecas fundamentais para experiências ótimas nas pessoas, e 

acrescenta: são formas de se envolver profundamente com o mundo – com o 

ambiente, outras pessoas, e com causas e projetos maiores do que a si próprio. 

Vale ressaltar, no entanto, que mais do que um atributo de apenas dois tipos, 

a motivação deve ser percebida como um contínuo (RYAN; DECI, 2000) que vai da 

Amotivação, ou um estado de total falta de intenção de agir, até a Motivação 

Intrínseca, passando por diferentes momentos de Motivação Extrínseca, conforme 

se pode perceber na Figura 10. 

 

 

 

 

O que este contínuo revela é que, apesar de inicialmente extrínseca, uma 

ação pode sofrer processos de internalização e integração, terminando por contar 

com o compromisso ativo do indivíduo. Nestes casos, a internalização seria o 

processo de aceitar um valor ou uma regulação vinda de fora, sendo a integração o 

processo complementar na qual o indivíduo transforma a regulação em algo próprio. 

(RYAN; DECI, 2000) 

Conforme analisa Zichermann (2011), a questão chave nesta discussão seria, 

para além de saber quais recompensas são intrínsecas ou não, saber quais são as 

recompensas que o usuário irá valorizar no ambiente gamificado. Dando apoio à sua 

Figura 10 – Taxonomia da Motivação Humana 
Fonte: Adaptado de Ryan e Deci, 2000, p. 61. 
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argumentação, o autor ressalta o grande sucesso de aplicativos como Foursquare e 

Nike plus20, que lançam mão de artifícios como pontos, medalhas e insígnias, que na 

prática, causam grande interesse dos usuários em colecioná-las. 

Adicionalmente, o autor ressalta que para certos comportamentos, sobretudo 

quando a tarefa é “difícil”, apenas a motivação intrínseca não é suficiente para 

executá-la. Nestes casos, a inserção de incentivos externos cuidadosamente 

escolhidos pode gerar o modelo de design mais poderoso que existe atualmente. 

(ZICHERMANN, 2011) Para ilustrar, o autor exemplifica os bem sucedidos casos 

dos Alcoólicos Anônimos que estimulam o reconhecimento das próprias conquistas 

pelos demais, e dos Vigilantes do Peso que trabalham com sistema de pontos. 

Apesar de reconhecerem que mesmo uma recompensa externa pode ser 

internalizada, Ryan e Deci (2000) alertam para evidências empíricas que confirmam 

que praticamente qualquer forma de recompensa tangível frequente na realização 

de tarefas, de fato, reduz a motivação intrínseca. Zichermann (2011) contra-

argumenta que a maioria dos estudos testando motivações externas envolve 

incentivo financeiro, o qual, conforme exposto na seção anterior, não é a forma mais 

recomendada de recompensa extrínseca segundo o próprio autor. Quando se fala 

no que pode ser oferecido no lugar, um sistema que proporcione status ao usuário, a 

ser melhor explorado na próxima seção, será preterido. (ZICHERMANN; LINDER, 

2010) 

Zichermann (2011) sintetiza dizendo que os melhores sistemas de design 

motivacional dialogam com a motivação intrínseca do usuário, enquanto também 

fornecem recompensas extrínsecas por ele valorizadas, que podem ser monetárias 

ou não. Neste sentido, percebe-se que ao lançar mão de estratégias envolvendo 

recompensas de caráter extrínseco, há que se pensar sobre de que forma o usuário 

poderá ver valor naquela iniciativa, a ponto de internalizar o processo como um todo. 
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 Disponível em: www.nikeplus.com. Acessado em: 21 de abril de 2012. 

http://www.nikeplus.com/
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3.3 O ARGUMENTO DA LEALDADE 

 

 

A prova final de que recompensas, apesar de aparentemente externas ao 

indivíduo, são uma boa estratégia de utilização da mecânica de jogos, segundo 

Zichermann e Linder é o sucesso dos Frequent Flyer Programs 21  (FFP) das 

companhias aéreas. Nas palavras do autor, diferentemente de sistemas de 

fidelidade mais genéricos como aqueles encontrados em mercados de bairro e 

postos de gasolina, os FFP atualmente lançam mão de recursos de design 

claramente inspirados nas mecânicas de jogos. 

 

 

Programa de Desconto Tradicional Frequent Flyer Program 

Valor percebido deve estar vinculado diretamente 

às recompensas (e. g. “Compre 10 cafezinhos e 

ganhe um”) 

Valor percebido é vinculado indiretamente às 

recompensas 

Compras são recompensadas com créditos que 

podem ser convertidos em recompensas 

Compras, além de outros comportamentos e o 

cumprimento de desafios são recompensadas 

com créditos que podem ser convertidos em 

recompensas 

Quanto mais pontos ganhos, maior a 

recompensa (a um custo direto ao negócio) 

Quanto mais pontos ganhos, mais são as 

oportunidades de avançar de status e nível, bem 

como uma vasta gama de recompensas 

possíveis a custos variados 

Pontos e recompensas são os únicos recursos de 

game 

Desafios, oportunidades para jogos em equipe e 

designs de game complexos incentivam 

jogadores a continuar jogando 

À exceção dos pontos e recompensas, raramente 

é oferecido um “mundo” aos jogadores onde seu 

desempenho é reconhecido e valorizado 

Aeroportos estabelecem oportunidades na vida 

real para que jogadores “se gabem” de seu status 

e avancem de nível a um custo baixo para as 

companhias aéreas (uma vez já estabelecido o 

sistema)  
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 Programas de Viajante Frequente 
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Poderia se beneficiar de um game virtual mais 

complexo, no qual pontos ganham mais 

relevância por meio das recompensas virtuais 

Poderia se beneficiar de um game virtual mais 

complexo, no qual pontos ganham mais 

relevância por meio das recompensas virtuais 

 

 

Conforme se pode observar na figura 11, que compara estratégias 

tradicionais de programas de fidelidade do consumidor com as estratégias dos FFP, 

as vantagens para o usuário nos sistemas tradicionais se restringem a pontos 

resgatáveis e descontos. Apesar de estas poderem ser consideradas técnicas de 

design de jogos, são estratégias de incentivo financeiro questionáveis sobre as quais 

já se fez as devidas considerações.  

Dois são os diferenciais que se pode citar como tendo sido trazidos pelos 

FFP, a saber: a noção de “desafios sugeridos” pela empresa, onde se dá uma meta 

ao consumidor que quando alcançada o faz avançar de nível; ao continuar 

progredindo pelas “fases do jogo”, eventualmente o indivíduo irá chegar ao nível 

mais elevado e receberá status de cliente VIP, ou qualquer outra nomenclatura que 

expresse tal conceito. (ZICHERMANN; LINDER, 2010) 

Zichermann e Linder argumentam que os FFP são particularmente poderosos, 

pois conseguem envolver o consumidor de maneira que possa chegar a fazê-lo 

tomar decisões contra intuitivas. Não são raras as ocasiões em que passageiros 

escolhem voos menos convenientes e menos baratos, ou com mais paradas, com a 

finalidade de acumular mais milhas. Assim, os autores sintetizam dizendo que o 

grande feito dos FFP foi a maneira como conseguiram alterar o comportamento do 

consumidor não em um ambiente virtual e paralelo, mas na vida real. 

Com relação à lealdade, Aaker (1998, p. 48-51) afirma que ela “representa um 

ativo estratégico que, se adequadamente gerenciado e explorado, tem o potencial 

de proporcionar valor de diversas maneiras”. Algumas possibilidades são: a redução 

nos custos de marketing, já que convencer um novo cliente, que pode não 

apresentar qualquer disposição em sair da inércia, a experimentar seu produto é 

mais caro do que convencer alguém que já o tenha feito, continuar a consumir;  

Um maior poder de barganha junto aos distribuidores e varejistas, uma vez 

que estes, cientes do valor da marca e da forte lealdade de seus clientes, irão 

Figura 11 – Comparação entre programas de desconto tradicionais versus FFP 
Fonte: Adaptado de Zichermann e Linder, 2010, p.16.  
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privilegiá-la em detrimento de outras marcas; a atração de novos consumidores, que 

funciona não apenas por meio do boca a boca positivo de um cliente leal, mas 

também a credibilidade que é passada a potenciais consumidores quando se tem 

uma carteira grande de reincidentes; por fim, o tempo para reagir a ameaças da 

concorrência fica maior, o que significa que se um concorrente lança um produto 

superior no mercado, “a lealdade permitirá que a empresa tenha o tempo necessário 

para que as melhorias do produto sejam igualadas ou neutralizadas”. (AAKER 1998, 

p. 51) 

Seguindo sua argumentação, Zichermann e Linder (2010) afirmam que 

programas de fidelidade eficazes, construídos com base no design de games, não 

demandam obrigatoriamente o resgate de recompensas na vida real. A crescente 

virtualização de produtos e serviços faz surgir a oportunidade de recompensas 

serem praticadas também no ambiente virtual (prêmios, cartões e mascotes virtuais, 

por exemplo), reduzindo sensivelmente os custos com o programa sem 

comprometer o objetivo final, qual seja de promover a lealdade. (ZICHERMANN; 

LINDER, 2010)  

Outro dado que fortalece esta premissa seria a grande quantidade de milhas 

existentes que ainda não foram trocadas por voos, hospedagem, ingressos, entre 

outros a que tem direito os consumidores. Para se ter uma ideia, em 2007 havia 

cerca de 10 trilhões de milhas não resgatadas no somatório das contas de usuários 

do mundo todo. Levando em conta que este dado responde por aproximadamente 

50.000 milhas por pessoa, e que se acumula em média 11.000 milhas por ano, a 

taxa poupada pode ser considerada relativamente alta. (ZICHERMANN; LINDER, 

2010) 

Neste sentido, pode-se imaginar que consumidores leais, e que poupam suas 

milhas por algum motivo, se preocupam com mais do que a recompensa na forma 

de pontos que lhes é concedida. Para Zichermann e Linder (2010), os consumidores 

buscam também o status adquirido quando se é reconhecido como cliente 

preferencial. Evidências empíricas corroboram a proposição dos autores. (MORAIS; 

DORSCH; BACKMAN, 2004) 

Aeroportos, em meio a outros ambientes, são exemplos onde se vê facilmente 

as linhas que dividem indivíduos de diferentes status. Muitos viajantes prezam pelo 

embarque preferencial, pelas áreas VIP e lounges, ou seja, atributos que em adição 
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a proporcionar-lhes maior conforto e comodidade, servem para maquiar de maneira 

sutil outro tipo de incentivo, potencialmente questionável socialmente falando, a de 

se vangloriar perante os demais. (ZICHERMANN; LINDER, 2010) 

 

3.4 A GAMIFICAÇÃO NO TURISMO 

 

 

Conforme mostrado na seção anterior, um dos principais exemplos de 

programa de retenção de clientes é encontrado na indústria do turismo. Sendo 

considerado um jogo ou não por seus participantes (usuários), fato é que as 

condições que propiciam que o Frequent Flyer Program tenha a adesão que tem, 

são as mecânicas e pensamento de jogos nele encontrados. (ZICHERMANN; 

LINDER, 2010) 

Zichermann e Linder argumentam que existem mais exemplos de potenciais 

“jogos acidentais” com os quais as pessoas se engajam diariamente, sem perceber, 

que são passíveis de serem vestidos de uma roupagem gamificada por profissionais 

de marketing. Levando em conta o potencial de se promover status entre seus 

participantes, como visto na seção anterior, pode-se dizer que tal estratégia encontra 

no turismo um campo fértil de disseminação. 

Diversos autores defendem a ideia do turismo, tradicionalmente, como um 

instrumento de manifestação de status. Segundo Swarbrooke e Horner (2002), por 

exemplo, o status pode ser considerado um fator tão motivacional para viajar quanto 

a busca por desenvolvimento pessoal (aumentar o conhecimento, aprender algo 

novo), ou fatores emocionais (nostalgia, romance, escapismo), físicos (relaxamento, 

exercícios, sexo), entre outros. 

Adicionalmente, pode-se dizer que existem motivações diferentes para 

diferentes tipos de produtos turísticos. Ao decidir conhecer um museu, por exemplo, 

o indivíduo pode estar em busca de aprender algo novo, ou reviver algo que remeta 

a seu passado, uma visita à uma galeria de artes pode ser instigada pelo prazer 

estético ou o interesse especial por um artista ou estilo. (SWARBROOKE; HORNER, 

2002) 
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Já uma viagem de compras, por sua vez, pode ser motivada por 

necessidades de escapismo e de aproveitar preços vantajosos, enquanto que um 

destino de praia enseja a busca por um visual novo além do descanso, ou prática de 

esportes. Ou seja, claramente cada produto turístico terá uma especificidade no que 

se refere aos fatores motivacionais para consumi-lo, no entanto, segundo 

Swarbrooke e Horner, existem também aqueles fatores que são comuns, sendo o 

status um dos melhores exemplos. Em maior ou menor escala, todos têm o efeito de 

conferir status, o que varia ao longo dos diversos produtos e ocasiões é o significado 

que este efeito possui. 

Neste sentido, a figura 12 apresenta alguns casos de aplicativos 

desenvolvidos para serem utilizados para diversos propósitos em viagens, ou que 

tenham a ver com turismo, e que lançam mão de uma ou mais mecânicas de jogos 

abordadas nesta seção (vale destacar que todos são integrados às redes sociais, 

permitindo que as atualizações e conquistas dos usuários sejam compartilhadas). 

 

Nome Descrição 

Foursquare 

(https://foursquare.com/) 

Aplicativo para smartphones que serve para que o usuário possa 

informar sua localização física, na forma de um comentário em 

seu perfil nas redes sociais. Adicionalmente, estabelecimentos 

comerciais cadastrados podem oferecer produtos e serviços para 

usuários nas imediações. São conferidas insígnias de 

recompensa e, na medida em que a pessoa se torna 

frequentadora assídua de determinado lugar, ela conquista o 

status de prefeito (a) do mesmo. 

Whaiwhai 

(http://www.whaiwhai.com) 

Jogo por meio do envio de SMS ou aplicativo para iPhone que 

promove uma caça ao tesouro em cidades da Itália e em Nova 

Iorque. O usuário envia mensagens de texto e recebe de volta 

pistas que precisa resolver indo até lugares históricos e atrativos 

da cidade. 

Epic Mix 

(http://www.epicmix.com/) 

Aplicativo para smartphones usado em estações de esqui do 

Colorado (EUA) que permite que esquiadores e snowboarders, 

acompanhem seu desempenho na montanha ao longo de cada 

dia. O aplicativo registra dados como: metros subidos de 

teleférico, quilômetros descidos de esqui e o usuário vai sendo 

pontuado e mudando de nível, na medida em que ele progride no 

jogo. 

https://foursquare.com/
http://www.whaiwhai.com/
http://www.epicmix.com/
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Ireland Town 

(www.facebook.com/ 

DiscoverIreland) 

 

Jogo para Facebook no estilo Farmville, que permite o usuário 

criar e cuidar da “cidade perfeita”, ao mesmo tempo em que 

conhece partes da Irlanda. 

Brazil Quest 

(https://www.facebook.com/ 

VisitBrasil) 

Aplicativo para smartphones, desenvolvido pela EMBRATUR, cujo 

objetivo é guiar o personagem, um alienígena vindo de um 

planeta triste, em aventuras pelas doze cidades sede da Copa do 

Mundo de 2014.  

 

 

  

Figura 12 – Exemplos de gamificação no turismo 
Fonte: Elaboração do autor. 

http://www.facebook.com/%20DiscoverIreland
http://www.facebook.com/%20DiscoverIreland
https://www.facebook.com/%20VisitBrasil
https://www.facebook.com/%20VisitBrasil
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4 ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS 

 

 

Durante anos, várias pesquisas foram realizadas com a finalidade de explicar 

a propensão de um indivíduo a adotar determinada tecnologia ou sistema 

informacional tecnológico no nível organizacional (FISHBEIN; AJZEN, 1975; DAVIS, 

1989; VENKATESH; DAVIS, 2000; AJZEN, 1991; MOORE; BENBASAT, 1991). Tais 

pesquisas, com raízes predominantes nas áreas de Sistemas de Informação, 

Psicologia e Sociologia, deram origem a uma variedade de modelos de intenção de 

uso de tecnologia pelo usuário, cada qual com seus construtos próprios e/ou 

compartilhados (VENKATESH et al., 2003), mas que partem de uma mesma 

concepção: de que a tecnologia oferece o potencial para melhorar substancialmente 

a atuação de um indivíduo no trabalho, entretanto os ganhos esperados são 

condicionados à propensão do usuário em aceitar e usar os sistemas disponíveis. 

(DAVIS, 1989) 

Nota-se claramente, portanto, que a motivação para se entender os fatores 

determinantes da adoção de uma nova tecnologia surgiu a partir da necessidade de 

aumentar sua eficiência dentro das organizações. 

O primeiro a estruturar um modelo conceitual para explicar a intenção de uso 

de uma nova tecnologia no ambiente de trabalho foi Davis (1989). Davis aplicou a 

Teoria da Ação Racional (TAR) de Fishbein e Ajzen (1975) para a aceitação de 

novas tecnologias e obteve resultados consistentes com estudos que aplicaram a 

TAR em contextos de outros comportamentos. Em seu Modelo de Aceitação 

Tecnológica, o autor partiu de dois atributos chave como causas para a adoção, ou 

não, de uma nova tecnologia: Facilidade Percebida e Utilidade Percebida. (DAVIS, 

1989; VENKATESH et al., 2003) 

A partir de seu trabalho pioneiro, diversas outras teorias e modelos criaram 

espaço na tentativa de estipular quais são os determinantes no uso de tecnologias  e 

sistemas informacionais. 
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4.1 MODELOS DE ADOÇÃO DE TECNOLOGIA 

 

 

A seguir serão apresentados e discutidos os principais modelos e teorias 

encontrados na literatura, que forneceram embasamento para se compreender quais 

seriam as principais variáveis no processo de adoção de novas tecnologias. 

 

4.1.1 Teoria da Ação Racional (FISHBEIN; AJZEN, 1975) 

 

 

Segundo Sheppard, Hartwick e Warshaw (1988), a Teoria da Ação Racional 

(TAR) de Fishbein e Ajzen, com origem na psicologia social, recebe atenção 

considerável e justificável no campo do Comportamento do Consumidor. O modelo 

não apenas prevê muito bem comportamentos voluntários e intenções por parte 

deste, mas proporciona uma base relativamente simples para identificar como e 

onde tal comportamento do consumidor-alvo pode mudar. 

Fishbein e Ajzen (1975) afirmam que para que se possa compreender 

adequadamente o comportamento voluntário das pessoas, há que se distinguir bem 

os termos crença, atitude, intenção e comportamento como forma de evitar que tais 

conceitos sejam operacionalizados de forma inconsistente, por investigadores das 

mais diversas áreas. A atitude, por exemplo, é um conceito chave para a psicologia 

social contemporânea, mas apesar disto é abordado com extrema ambiguidade e 

confusão, já que dependendo da área, sua base conceitual pode mudar 

consideravelmente.  

Para os autores, a atitude pode ser vista a partir de quatro categorias: afeto 

(sentimentos, avaliações), cognição (opiniões, crenças), conação (intenção 

comportamental) e comportamento (atos observáveis manifestos). Segundo eles, a 

categoria que mais se aproxima do conceito de atitude é o afeto, por sua natureza 

ligada à manifestação de sentimentos favoráveis ou não ao objeto em questão. 

(FISHBEIN; AJZEN, 1975) Assim, pode-se definir atitude como a “quantidade de 

afeto a favor ou contra um objeto”. 
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Ainda em sua obra, Fishbein e Ajzen postulam que existem relações entre 

crenças, atitudes, intenções e o comportamento de fato observado. A atitude é 

formada por crenças pessoais a respeito de um objeto, ou seja, um indivíduo 

aprende ou forma uma quantidade de crenças sobre o objeto, associando-o a vários 

atributos. (FISHBEIN; AJZEN, 1975) 

A partir da atitude formada em relação ao objeto, chega-se a um conjunto de 

intenções possíveis de serem postas em prática, que por sua vez conduz a ações 

comportamentais manifestas. As intenções comportamentais, no entanto, não são 

determinadas apenas pela atitude (ou afeto) de um indivíduo em relação a um objeto 

ou estímulo, são também uma função da norma subjetiva, que é um conjunto de 

crenças ligadas à aprovação ou pressões normativas de um dado grupo de 

referência, para que o indivíduo execute ou não a ação em questão. (FISHBEIN; 

AJZEN, 1975) 

Assim, Fishbein e Ajzen (1975) sintetizam sua teoria da seguinte forma: 

 

 

 

 

Sheppard, Hartwick e Warshaw (1988), apesar de reconhecerem sua eficácia, 

chamam a atenção para três potenciais limitações do modelo ligadas à sua 

aplicação em determinados contextos em virtude, principalmente, do caráter 

generalista proposto na teoria. De acordo com os autores, o primeiro fato passível de 

gerar conflito se dá na distinção existente entre o que é de fato uma intenção de 

comportamento e o que é objetivo de um indivíduo. 

O modelo tem a finalidade de prever a intenção de comportamento, ou seja, 

uma ação que para ser realizada depende apenas da vontade da própria pessoa, e 

não um objetivo, que pode estar condicionado à cooperação de terceiros, ou a 

recursos, habilidades ou conhecimentos específicos que não estão disponíveis. 

Figura 13 – Modelo Conceitual para previsão de intenções e comportamentos específicos 
Fonte: Adaptado de Fishbein e Ajzen, 1975. 
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(SHEPPARD; HARTWICK; WARSHAW, 1988) No entanto tal sutileza conceitual 

nem sempre é percebida igualmente pelos indivíduos que participam de uma 

pesquisa com esta finalidade, acarretando em potenciais problemas de interpretação 

e, consequentemente, de validade do construto intenção. 

Em segundo lugar, os autores supracitados destacam que o modelo pode ser 

ineficiente em situações onde haja escolha entre mais de uma opção de 

comportamento. O argumento aqui é de que, quando se está diante de uma 

prateleira de supermercado, escolhendo qual marca de um determinado produto 

levar, a atitude positiva e a intenção de compra do produto que está dentro das 

embalagens são as mesmas. O consumidor irá comprar aquele determinado produto 

pois tem necessidade. Na sequência, a Teoria da Ação Racional terá se confirmado 

para a marca escolhida, mas este mesmo comportamento terá se mostrado não 

congruente com a intenção e a atitude positivas formadas para todas as demais 

marcas rejeitadas. (SHEPPARD; HARTWICK; WARSHAW, 1988)  

Por fim, Sheppard, Hartwick e Warshaw (1988) destacam como limitação a 

distinção entre medir a intenção de comportamento e captar as estimativas de 

realização do comportamento na ótica do indivíduo. Apesar de reconhecerem que a 

estimativa de cumprimento possa antever a ação de forma mais precisa, os autores 

destacam que ao fazer isto, o indivíduo estaria levando em consideração uma 

grande quantidade de fatores adicionais (como presença ou ausência de 

cooperação de terceiros, recursos, habilidades, conhecimentos, etc) que vão de 

encontro com o proposto pelo modelo. Neste sentido, a medida usada pelo indivíduo 

para avaliar sua intenção mudaria caso fosse uma estimativa ou uma intenção pura. 

 

4.1.2 Modelo da Aceitação Tecnológica (DAVIS, 1989) 

 

 

 A Teoria da Ação Racional (TAR), como um modelo para explicar a intenção 

de um indivíduo em realizar determinada ação pode ser considerada genérica, na 

medida em que pressupõe aplicabilidade em qualquer contexto, envolvendo uma 

escolha voluntária de alguém em executar a ação.  
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Conforme colocado anteriormente, Davis (1989) foi o primeiro a propor a 

adaptação de tal modelo com origem na psicologia, ao campo da tecnologia da 

informação, inicialmente, para o ambiente de trabalho. Ele objetivava identificar 

medidas melhores para antever e explicar a utilização de sistemas e dispositivos, 

responsáveis por grandes investimentos na maioria das empresas (DAVIS, 1989). 

Em seu estudo, identificou que os construtos teóricos Facilidade Percebida e 

Utilidade Percebida eram variáveis específicas ligadas aos dispositivos e sistemas 

informacionais, e que, portanto, desempenham papel chave na adaptação da TAR 

ao contexto da tecnologia. 

Inicialmente, o Modelo de Adoção Tecnológica (MAT) não levou em 

consideração a variável norma subjetiva da TAR. Tampouco aceitou o construto 

atitude como variável mediadora22 da correlação facilidade e utilidade percebida com 

o comportamento, conforme mostra a figura 14. (DAVIS, 1989) Ao invés disto, as 

primeiras regressões do MAT, com finalidade de estabelecer relações causais, 

mostraram que a variável utilidade tem uma relação muito mais forte com o uso 

(comportamento), e que, mais provável do que haver uma relação paralela entre 

facilidade e utilidade, seria a última desempenhar uma função mediadora da relação 

facilidade-uso. (DAVIS, 1989)  

 

 

 

 

 Com o passar dos anos, e portanto após uma quantidade maior de aplicações 

do modelo proposto por Davis, o MAT passou por refinamentos nos quais se 

incorporou novas variáveis que visam explicar, de forma mais precisa ainda, a 

intenção e o comportamento do indivíduo no uso de tecnologias. O MAT 2, conforme 

                                                             
22 Variável Mediadora é aquela que explica uma relação de causa e efeito entre duas outras variáveis. 

Um exemplo é a relação entre as variáveis sexo e incidência de acidentes de trânsito. Neste caso 
uma variável que “explica” a relação é a habilidade ao volante, portanto é a mediadora da relação de 
causa e efeito existente entre sexo e acidentes de trânsito. (BARON; KENNY, 1986) 

Figura 14 – Modelo de Aceitação Tecnológica 1 
Fonte: Adaptado de Davis, 1989. 
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foi renomeado, por um lado volta atrás e reconhece os impactos de três forças 

sociais interrelacionadas (a norma subjetiva, voluntariedade e a imagem), e por 

outro, define melhor os processos cognitivos que determinam a utilidade percebida 

(a relevância da tarefa, a qualidade e a demonstrabilidade do resultado e a facilidade 

percebida – aqui já considerada antecessora da utilidade). (VENKATESH; DAVIS, 

2000) 

 

 

  

A lógica por trás de considerar a subjetividade do contexto social, conforme 

reconheceram Venkatesh e Davis (2000), se deve ao fato de que as pessoas podem 

escolher realizar determinado comportamento, mesmo não sendo favoráveis a ele 

ou às suas consequências, mas por acreditarem que uma ou mais referências 

importantes pensam que elas deveriam, e elas estiverem suficientemente motivadas 

para obedecerem tais referências. 

 No que se refere às comparações entre a TAR e o MAT, Legris, Ingham e 

Collerette (2003) apontam que o propósito chave do último é de identificar o impacto 

de variáveis externas em crenças internas, atitudes e intenções presentes no 

primeiro. Neste sentido, no lugar de substituir os conceitos apresentados por 

Fishbein e Ajzen, o MAT de Davis funcionaria como uma aplicação da Teoria da 

Ação Racional, identificando para o contexto da aceitação de tecnologias, quais são 

as variáveis externas (possibilidade já prevista por Fishbein e Ajzen) que agem 

sobre o modelo. 

 Do ponto de vista da confiabildade, algumas limitações encontradas a partir 

da revisão de vinte e duas aplicações do MAT e MAT2 em periódicos na área de 

Gestão e de Sistemas de Informação, foram: o grande número de estudos que 

envolviam alunos na amostra, o que apesar de minimizar os custos da pesquisa, 

deixa a desejar quando comparados com estudos realizados em organizações; e a 

Figura 15 – Modelo de Aceitação Tecnológica 2 
Fonte: Adaptado de Venkatesh e Davis, 1992. 
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mensuração da variável uso (comportamento) como auto declarado ao invés de 

observado, o que torna o construto um indicador relativo e não preciso. (LEGRIS; 

INGHAM; COLLERETTE, 2003) 

 Uma terceira limitação apontada é o fato de o MAT considerar os Sistemas de 

Informação como independentes da dinâmica organizacional. A tecnologia adotada 

por uma empresa se insere na sua lógica e interdependência, tendo um forte 

impacto nos resultados. Sendo assim, o modelo deixaria a desejar pelo fato de 

ignorar a tecnologia dentro da dinâmica do ambiente em que está inserida. (LEGRIS; 

INGHAM; COLLERETTE, 2003)  

 

4.1.3 Teoria do Comportamento Planejado (AJZEN, 1991) 

 

 

 Voltando aos modelos da psicologia social, não exclusivos ao contexto das 

tecnologias, a Teoria do Comportamento Planejado (TCP) de Ajzen (1991) é uma 

extensão da Teoria da Ação Racional, necessária devido à limitação original do 

modelo, em lidar com comportamentos sob os quais as pessoas têm controle volitivo 

incompleto. 

A forma encontrada para minimizar este problema foi a incorporação da 

variável Controle sob Comportamento Percebido, que visa mensurar exatamente os 

julgamentos do quão bem uma pessoa acredita que pode executar uma ação. 

(AJZEN, 1991) Vale destacar que este controle percebido varia de acordo com a 

situação analisada, ou seja, é uma variável específica de contexto e que, portanto, 

visa corrigir a imprecisão encontrada na TAR, no que se refere à generalidade de 

aplicações. Neste sentido, ela incorpora a noção de estimativa de realização da 

tarefa, anteriormente apontada como importante para a melhor previsão do 

comportamento. (SHEPPARD; HARTWICK; WARSHAW, 1988) 

Visto de outra forma, a nova variável fornece informação sobre potenciais 

restrições de um indivíduo para cumprir determinada ação, servindo como uma 

explicação do porquê que as intenções, isoladamente, nem sempre prevêem o 

comportamento. (ARMITAGE; CONNER, 2001) 
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De acordo com a TCP, o controle sob comportamento percebido ao ser 

combinado com a intenção poderia ser usado diretamente para antever a realização 

da ação. (AJZEN, 1991) Dois motivos corroboram esta afirmativa: em primeiro lugar, 

parece razoável aceitar que, mantendo a intenção constante, as chances de 

sucesso na realização de um comportamento aumentarão na medida em que o 

controle percebido também aumente. Quanto a esta propriedade dá-se o nome de 

variável moderadora23. No entanto, Armitage e Conner (2001) argumentam que tal 

condição só existe quando o controle volitivo da situação for relativamente baixo 

pois, de outra forma, a variável controle percebido pouco influencia a intenção de 

comportamento. 

Além disso, a medida de controle percebido pode ser frequentemente 

utilizada como um substituto para a medida de controle de fato. Esta relação será 

dependente, é claro, da precisão na percepção, aliada ao nível de informação e 

conhecimento que o indivíduo dispõe sobre a ação para formar uma impressão a 

seu respeito. (AJZEN, 1991) 

O modelo prevê ainda a possibilidade de diferenças no peso que cada uma 

das variáveis possui na intenção, dependendo do comportamento avaliado e da 

situação. Assim, o modelo comporta resultados do tipo que mostrem um alto peso da 

atitude explicando a intenção de usar preservativo durante a relação sexual, apesar 

de mostrar um baixo controle sob este comportamento. Ou ainda, o controle 

percebido sob a ação de assistir uma aula ter peso maior na intenção deste 

                                                             
23

 Variável moderadora é aquela que afeta a direção ou a carga fatorial da relação existente entre 
uma variável independente (ou preditiva) e uma dependente, em uma relação de causa e efeito. Um 
exemplo é a variável classe social de um estudante, que pode moderar a relação entre a variável 
método de ensino e desempenho em um teste. (BARON; KENNY, 1986)  

Figura 16 – Modelo Conceitual da Teoria do Comportamento Planejado 
Fonte: Adaptado de Ajzen, 1991. 
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comportamento, do que efetivamente o julgamento de que ele é intrinsicamente uma 

boa ideia e, portanto, reflete uma boa atitude em sua direção. (AJZEN, 1991) 

Com relação à norma subjetiva, tem se constatado que tal construto é o mais 

fraco do modelo, responsável por explicar apenas uma pequena parte da intenção. 

Apesar de sua fundamentação teórica, a prática de sua aplicação tem apresentado 

problemas de confiabilidade, especialmente devido ao fato de ser medido com base 

em apenas um item, ao invés de ser aplicado como uma medida multi item. 

(ARMITAGE; CONNER, 2001) 

No contexto da Tecnologia da Informação, a TCP recentemente foi utilizada 

para prever a adoção de comércio eletrônico por consumidores (PAVLOU; 

FYGENSON, 2006), dispositivos tecnológicos em sala de aula por parte dos 

professores (LEE; CERRETO; LEE, 2010) e adoção de redes sociais por 

adolescentes (BAKER; WHITE, 2010). Em dois dos três casos, a teoria se mostrou 

mais adequada do que suas antecessoras TAR e MAT24. 

Algumas lições tiradas a partir destas aplicações, em primeiro lugar,  foram, 

corroborando com Armitage e Conner (2001) que a nova variável controle sob 

comportamento, de fato, pode ser analisada sob duas perspectivas: a auto eficácia, 

que seria o julgamento de um indivíduo a respeito de suas capacidades para 

executar um comportamento (BANDURA, 1986 apud PAVLOU; FYGENSON, 2006) 

e a controlabilidade, ou o julgamento de um indivíduo a respeito da disponibilidade 

de recursos e oportunidades para executar o comportamento. (AJZEN, 2002 apud 

PAVLOU; FYGENSON, 2006) Assim, um seria mais representativo dos fatores de 

controle interno do indivíduo, ao passo que o outro refletiria fatores mais gerais e 

externos que contribuem para a sensação de controle. (ARMITAGE; CONNER, 

2001) 

Em segundo lugar, Lee, Cerreto e Lee (2010) salientam que é de extrema 

importância, ao utilizar a TCP, que se chegue a uma definição clara e específica do 

comportamento que se pretende antever. Para tal, pode ser necessária, por 

exemplo, uma etapa qualitativa, aplicando-se perguntas abertas e buscando-se 

evidenciar crenças fundamentais relevantes na concepção do comportamento em 

                                                             
24

 Pavlou e Fygenson (2006) e Baker e White (2010) realizaram esta comparação. Vale destacar, no 
entanto, que nos dois casos os respectivos autores propuseram extensões da Teoria do 
Comportamento Planejado, e não aplicaram sua versão original puramente. Lee, Cerreto e Lee (2010) 
apenas aplicaram o modelo original da TCP. 
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questão. De acordo com os resultados obtidos pelos autores, as intenções de uso de 

computadores por professores, para criar e apresentar aulas, são significativamente 

previstas por todas as variáveis utilizadas no modelo (atitude, norma subjetiva e 

controle sob comportamento), o que, segundo os mesmos, se deve à sólida e 

consistente definição dos construtos. 

Por fim, Baker e White (2010) descobriram que o controle percebido não foi 

uma variável relevante na previsão de uso de redes sociais, o que, segundo os 

autores, é um padrão observado em outros estudos envolvendo adolescentes na 

amostra. Adicionalmente, Baker e White (2010) também não encontraram apoio para 

a variável norma subjetiva no modelo, ao invés disto, um construto equivalente 

parece ser mais adequado ao contexto e à amostra: a norma de grupo25.  

 

4.1.4 Teoria da Difusão da Inovação (MOORE; BENBASAT, 1991) 

 

 

Baseado no trabalho de Rogers (1983, apud MOORE; BENBASAT, 1991), e 

com origem na sociologia, a Teoria da Difusão da Inovação (TDI) introduz uma nova 

perspectiva ao estudo da adoção de tecnologias. Para Moore e Benbasat (1991), há 

que se diferenciar as percepções do indivíduo ligadas ao objeto em si (no caso à 

tecnologia ou ao sistema informacional) e as percepções ligadas à utilização do 

objeto (comportamento). 

Para ilustrar tal diferença, Moore e Benbasat (1991) argumentam que, por 

exemplo, a atitude de um empregador em relação a um indivíduo (objeto) pode ser 

negativa por uma variedade de motivos, no entanto a atitude em relação à 

contratação (comportamento) do mesmo pode divergir e ser positiva. Ou seja, o 

empregador não gosta particularmente do indivíduo, mas entende que contratá-lo irá 

trazer resultados positivos. Segundo os autores, não são as percepções ligadas à 

inovação em si que a fazem ser difundidas, mas sim as percepções sobre a 

utilização da mesma. (MOORE; BENBASAT, 1991) 

                                                             
25

 Inspirada nas perspectivas das teorias da Identidade Social e da Auto Categorização (BAKER; 
WHITE, 2010), no entanto pouco diferente conceitualmente da norma subjetiva. 
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Sua abordagem sobre a adoção de tecnologias da informação se dá por meio 

das características percebidas na utilização de uma inovação, que de acordo com a 

TDI seriam os fatores determinantes para difusão da mesma: (MOORE; BENBASAT, 

1991) 

1) Vantagem Relativa: Nível segundo o qual uma inovação é percebida como 

sendo melhor do que sua antecessora; 

2) Compatibilidade: Nível segundo o qual uma inovação é percebida como 

sendo consistente com os valores existentes, necessidades e experiências 

anteriores de potenciais adotantes; 

3) Capacidade de Demonstração dos Resultados: A tangibilização dos 

resultados ao usar a inovação, incluindo sua capacidade de observação e de 

comunicação; 

4) Visibilidade: Nível segundo o qual alguém pode visualizar outras pessoas 

usarem o sistema em uma organização; 

5) Facilidade de Utilização: Nível segundo o qual uma inovação é percebida 

como sendo fácil de utilizar; 

6) Imagem: Nível segundo o qual uma inovação é percebida como causadora 

de melhoria da imagem de uma pessoa ou do status no sistema social de alguém; 

7) Capacidade de Experimentação: Nível segundo o qual uma inovação pode 

ser experimentada antes de sua adoção; 

8) Voluntariedade: Nível segundo o qual a adoção de uma inovação é 

percebida como estando sob o controle volitivo de um adotante em potencial. 

 

Figura 17 – Modelo Conceitual da Teoria da Difusão da Inovação 
Fonte: Adaptado de Moore e Benbasat, 1991. 
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4.2 SISTEMAS UTILITÁRIOS x SISTEMAS HEDÔNICOS  

 
 

Conforme ficou claro até agora, a origem do estudo da aceitação de novas 

tecnologias e sistemas informacionais se deu dentro do ambiente organizacional, 

tendo como atributos chave, variáveis como a utilidade percebida ou a capacidade 

de demonstração de resultados, entre outros. Sem medo de errar, pode-se associar 

tais variáveis a objetivos ligados aos ganhos de produtividade que se espera, a partir 

dos volumosos investimentos na automação de fluxos de informação e de produção, 

por parte das organizações. (DAVIS, 1989) 

 A este tipo de sistema se dá o nome de utilitário, ou seja é aquele que 

proporciona um valor instrumental ao usuário. A instrumentalidade aqui se configura 

em um objetivo externo à interação entre usuário e sistema, tal como um melhor 

desempenho desejado em uma tarefa. (HEIJDEN, 2004) No entanto, os primeiros a 

atentarem para atributos de ordem mais intrínsecas no uso de tecnologias (mesmo 

no ambiente de trabalho) foram Davis, Bagozzi e Warshaw (1992).  

Os autores argumentam que há que se levar em consideração, também, a 

percepção de diversão que se tem ao utilizar determinados sistemas informacionais. 

Tal percepção se refere ao nível segundo o qual a atividade de usar um computador, 

por exemplo, é vista como divertida por si só e independente de qualquer 

consequência de melhoria no desempenho que possa ser antecipada pelo indivíduo. 

(DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1992) Sistemas com esta característica são 

chamados de hedônicos. (HEIJDEN, 2004) 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Modelo conceitual dos sistemas hedônicos 
Fonte: Adaptado de Davis, Bagozzi e Warshaw, 1992. 
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Heijden (2004) pondera que, consoante a literatura de comportamento do 

consumidor, que prevê a distinção entre produtos utilitários e produtos hedônicos, há 

que se levar em conta a mesma distinção ao tratar da adoção de sistemas de 

informação. Segundo o autor, podem-se diferenciar ambos os tipos identificando as 

táticas usadas pelos desenvolvedores do sistema para estimular sua utilização. 

 O objetivo de um sistema utilitário, por exemplo, é de melhorar o desempenho 

de tarefas, ao mesmo tempo em que proporciona eficiência. Deste jeito, duas 

estratégias no desenvolvimento deste sistema são de alinhar suas funcionalidades à 

demanda de trabalho existente, e de disponibilizar o mínimo de distrações possível 

na interação com o usuário. A orientação, portanto, é para o uso produtivo. 

(HEIJDEN, 2004) 

 Já o sistema hedônico pressupõe uma sensação de diversão no uso. Para 

que se tenha uma experiência de uso prazerosa, indivíduos geralmente buscam 

sensações em múltiplos canais sensoriais. Assim, táticas comumente empregadas 

por desenvolvedores desses sistemas são a inclusão de conteúdo hedônico, 

imagens animadas, evidência em cores, sons e layouts com apelo estético. A 

orientação, neste caso, é o estímulo ao uso prolongado. (HEIJDEN, 2004) 

 Resgatando a discussão proposta no capítulo 3, pode-se traçar facilmente um 

paralelo entre a orientação dos sistemas hedônicos e a proposta da gamificação. 

Claramente, a mecânica de jogos (rankings, insígnias, pontos, etc.), quando aplicada 

a um sistema informacional como um aplicativo para smartphones, o transforma 

fatalmente em um sistema hedônico. Em última análise, a mecânica de games aqui 

se enquadra no conjunto de táticas empregadas por desenvolvedores de sistemas 

hedônicos, com finalidade de entreter e incentivar o uso prolongado, conforme 

proposto por Heijden (2004). 

 Por outro lado, alega-se que mesmo alguns dos exemplos de gamificação 

vistos no capítulo 3 não excluem algumas funções utilitárias. O aplicativo Nike plus, 

por exemplo, quando utilizado por um praticante ávido de atividades físicas, ou um 

atleta, pode estar lhe servindo, também, como uma eficaz ferramenta de trabalho, 

mostrando-lhe seus escores, tempo e quilômetros percorridos. Para o dono de um 

estabelecimento, o aplicativo Foursquare certamente não é sinônimo apenas de 

diversão, já que é utilizado por este como ferramenta em sua estratégia de 

marketing. 
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 Neste sentido, algumas conclusões começam a ser ensaiadas: Adotando a 

perspectiva apresentada nesta seção, conclui-se que qualquer sistema pode ser 

considerado em maior ou menor escala um sistema utilitário, já que, via de regra, 

toda inovação surge com o intuito de melhorar o desempenho de alguém em alguma 

função. Quando se acrescentam mecânicas de jogo a um destes sistemas, como 

placares, regras, recompensas, entre outras, ele estará se tornando, também, um 

sistema hedônico, sem entretanto, necessariamente deixar de ser utilitário em certa 

medida. 

 A partir do momento que entram estas mecânicas, o que irá determinar se um 

mesmo sistema é mais utilitário ou mais hedônico, será o uso feito pelo indivíduo. 

Em síntese, acredita-se que a incorporação de mecânicas de jogos em um sistema 

meramente utilitário, seja uma oportunidade de torná-lo mais prazeroso e aproximá-

lo a atributos de ordem mais intrínseca ao usuário. Tal perspectiva enfraquece, 

portanto, o argumento de que a gamificação, como estratégia de promoção de 

envolvimento de consumidores, seja um conjunto de atributos extrínsecos.  
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5 METODOLOGIA 

 

 

 Este estudo envolveu uma pesquisa de caráter quantitativo e exploratório, 

tendo contado, ainda, com uma entrevista semiestruturada preliminar e visitas in loco 

que permitiram, em conjunto, a compreensão de algumas das transformações 

envolvendo a infraestrutura tecnológica do local escolhido como objeto de campo. 

Assim, de 17 a 21 de fevereiro de 2012, foram aplicados 423 questionários junto a 

visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG), na entrada localizada na vila 

do Abraão, principal comunidade da ilha que fica no município de Angra dos Reis, 

estado do Rio de Janeiro. 

A amostra foi não probabilística devido ao fato de a pesquisa tratar de 

assuntos que demandam conhecimentos básicos ligados a dispositivos móveis e 

novas tecnologias. Portanto, buscou-se abordar predominantemente o público 

jovem, familiarizado com inovações tecnológicas e que consiste no público-alvo do 

serviço testado neste trabalho. Dos 423 questionários, nove haviam sido 

preenchidos por residentes da ilha e, portanto, optou-se por descartá-los como forma 

de garantir a impressão apenas de visitantes da ilha, restando um total de 414 

questionários válidos. 

O método de coleta de dados usado, também chamado de survey, tem como 

objetivo examinar uma amostra dentro de uma população e pode ser considerado 

particularmente eficaz quando combinado com outros métodos. Uma das 

características da survey é sua abordagem lógica para um problema, que permite a 

realização de cruzamentos dos dados coletados. Esta abordagem faz da survey um 

método determinístico, na medida em que possibilita ao pesquisador testar hipóteses 

de relações de causa e efeito, e discorrer sobre as implicações a partir dos 

resultados encontrados. (BABBIE, 1999)  

Similarmente, a coleta survey permite, ainda, a realização de estudos 

descritivos e exploratórios ao tomar os resultados de uma amostra pelo todo da 

população. Por fim, pode-se dizer que tal método é específico. Esta última 

característica se refere ao rigor com o qual cada construto é definido, o que 

possibilita ao leitor não ter dúvidas com relação às variáveis que estão sendo 
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medidas, permitindo-o concordar ou discordar da abordagem proposta pelo 

pesquisador. (BABBIE, 1999) 

Com relação ao objeto de estudo, Ilha Grande fica localizada no litoral da 

Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, sendo administrativamente considerada 

uma das ilhas do município de Angra dos Reis. Apesar do evidente interesse 

turístico da região, somente a partir da construção da estrada Rio-Santos (BR-101), 

e sua pavimentação na década de 1980, é que o fluxo de turistas para o sul do 

estado começou a aumentar. Ilha Grande ainda precisou de mais uma década até 

ter seu último presídio desativado (1994), e começar a despertar sua vocação 

turística, qual seja a de turismo de Sol e Praia e Ecoturismo. (FERREIRA, 2010) 

A escolha do local pode ser justificada pelo fato de ser um destino que atrai 

tipicamente turistas jovens, por ser ideal para a prática de trilhas, além de possuir 

outras características que facilitavam a aplicação do conceito testado, dentre as 

quais: as transformações ocorridas na infraestrutura tecnológica da ilha e as 

mudanças observadas nos hábitos dos visitantes. 

A pesquisa teve como objetivo captar as impressões dos turistas com relação 

a um dispositivo para celulares do tipo smartphone que ainda não existe, chamado 

“Ilha Grande Mix”, testando o conceito do serviço junto ao público. Trata-se de um 

aplicativo que teria a função de rastrear as atividades dos visitantes enquanto 

caminham pelas trilhas do parque. Este aplicativo fictício estaria integrado a uma 

plataforma na web que permitiria ao usuário visualizar: qual o percurso realizara ao 

longo do dia na ilha, quais os lugares interessantes por onde passara, em quanto 

tempo terminara cada percurso, entre outras funções. Adicionalmente, como em um 

game, o usuário receberia insígnias conforme fosse progredindo no sistema, como 

forma de incentivar a exploração da área do parque. Por fim, poderia acessar suas 

realizações e conquistas em tempo real pelo smartphone ou ao final do dia no portal 

da internet, e compartilhá-las por meio das redes sociais. 

 Uma vez que a pesquisa visava testar o conceito do aplicativo, para verificar o 

seu grau de aceitação, foi elaborado um banner explicativo (Apêndice C), contendo 

as especificações das funções e aplicações do dispositivo, conforme descritas 

acima. Após a leitura do banner, era entregue um questionário de duas páginas aos 

respondentes (Apêndices A e B), cuja elaboração será mais bem descrita abaixo.  
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5.1 DELIMITAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

 

Após revisão de literatura abrangendo as novas tendências no turismo, 

detectou-se que novas tecnologias, em especial os dispositivos móveis como 

smartphones e tablets, vem sendo incorporadas pelos viajantes, influenciando seu 

comportamento ao longo do ciclo de viagem. Os aplicativos desenvolvidos para tais 

dispositivos desempenham papel de destaque neste cenário, e vão sendo moldados 

à luz de tendências no âmbito das estratégias de marketing, dentre as quais a 

gamificação. 

Neste sentido, e como forma de compreender de que maneira estas 

tendências são assimiladas pelo consumidor no turismo, recorreu-se aos modelos de 

adoção de novas tecnologias existentes, em especial, na literatura de psicologia 

social e comportamento do consumidor. Partindo do Modelo de Aceitação 

Tecnológica de Davis (1989), entendeu-se que as variáveis utilidade percebida, 

facilidade percebida, atitude e intenção de uso seriam relevantes na medição da 

aceitação do novo aplicativo para o turismo em Ilha Grande. 

Adicionalmente, detectou-se a necessidade de incorporação de duas outras 

variáveis, como forma de atender melhor às especificidades tanto da tecnologia 

proposta quanto do local onde foi sugerida. Uma delas, a compatibilidade de Moore 

e Benbasat (1991) teve a intenção de detectar as impressões dos respondentes com 

relação a uma possível inadequação entre a proposta e o local. Paralelamente, e 

conforme argumentado por Heijden (2004), tal aplicativo pode ser considerado um 

sistema hedônico, tendo na variável diversão percebida o meio de mensurar 

possíveis relações desta qualidade com a intenção de uso. 

Na primeira parte do questionário, portanto, objetivou-se traçar o perfil do 

respondente a partir de perguntas com relação à idade, sexo, estado civil, origem, 

escolaridade e renda do indivíduo. Com intuito de identificar seus hábitos de viagem, 

os respondentes foram questionados sobre suas motivações, gastos com a viagem, 

tipo de hospedagem escolhido e quantidade de noites permanecidas no destino. 

Adicionalmente, buscou-se identificar possíveis hábitos ligados à prática de 

atividades envolvendo a natureza. Neste sentido, foram incluídas perguntas sobre a 
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frequência com que os respondentes faziam caminhada, mergulho e escalada. Por 

fim, a primeira parte era encerrada com perguntas relacionadas ao nível de 

familiarização do indivíduo com tecnologias móveis. Foi perguntado se possuíam ou 

não smartphone, e, caso positivo, com que frequência este era usado para navegar 

na internet, baixar aplicativos, acessar redes sociais e para o lazer enquanto viaja. 

Na segunda parte do questionário, constavam os itens básicos do Modelo de 

Aceitação Tecnológica de Davis, acrescido das variáveis compatibilidade e diversão 

percebida. Para cada item, pediu-se que os respondentes julgassem as afirmativas 

com base em uma escala do tipo Likert de sete pontos, variando de 1- Discordo 

Totalmente até 7- Concordo Totalmente. No caso da variável Diversão, todos os 

itens foram medidos por diferencial semântico, assim como o item 5 da variável 

Intenção. A figura 19 retrata a operacionalização destas variáveis. 

 

Variável Definição/ Referência Itens do questionário/ 
Tipo de escala 

Utilidade Percebida 

Nível segundo o qual uma 

pessoa acredita que utilizar o 

aplicativo melhoraria sua 

viagem à ilha. (DAVIS, 1989) 

 1) O Ilha Grande Mix seria útil para 

minha viagem à Ilha Grande; 2) O Ilha 

Grande Mix melhoraria a qualidade da 

minha viagem à Ilha Grande; 3) O Ilha 

Grande Mix permitiria que minha viagem 

à Ilha Grande fosse mais conveniente; 

4) O Ilha Grande Mix faria eu aproveitar 

melhor a minha viagem à Ilha Grande; 5) 

O Ilha Grande Mix traria vantagens à 

minha viagem à Ilha Grande. 

 Escala Likert  

Facilidade 

Percebida 

Nível segundo o qual uma 

pessoa acredita que utilizar o 

aplicativo seria livre de 

esforço. (DAVIS, 1989) 

 1) Acredito que a utilização do Ilha 

Grande Mix seja fácil; 2) Minha interação 

com o Ilha Grande Mix seria clara e 

compreensível; 3) Seria fácil dominar o 

uso do Ilha Grande Mix; 4) A interação 

com o Ilha Grande Mix não demandaria 

muito esforço mental; 5) Acredito que 

seria fácil conseguir fazer o Ilha Grande 

Mix funcionar 

 Escala Likert  
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Compatibilidade 

Nível segundo o qual o 

aplicativo é percebido como 

sendo consistente com o 

local, observando os valores, 

necessidades e experiências 

anteriores do respondente. 

(MOORE; BENBASAT, 1991) 

 1) Usar o Ilha Grande Mix seria 

coerente com todos os aspectos da Ilha 

Grande; 2) O Ilha Grande Mix é 

completamente compatível com a Ilha 

Grande; 3) Acredito que o Ilha Grande 

Mix combine com o jeito da Ilha Grande; 

4) O Ilha Grande Mix se encaixa no 

estilo da Ilha Grande 

 Escala Likert  

 

Diversão 

Percebida 

Nível segundo o qual o 

aplicativo é percebido como 

divertido por si só. (DAVIS; 

BAGOZZI; WARSHAW, 1992)  

 Chato – Divertido;  

Monótono – Empolgante;  

Desinteressante – Interessante;  

Triste – Alegre;  

Tedioso – Animado 

 Diferencial Semântico 

Atitude 

Quantidade de afeto e 

sentimentos a favor ou contra 

o aplicativo. (FISHBEIN; 

AJZEN, 1975) 

 1) Usar o Ilha Grande Mix é uma boa 

ideia; 2) Gosto da ideia de usar o Ilha 

Grande Mix durante minha viagem à Ilha 

Grande; 3) O Ilha Grande Mix faria 

minha viagem à Ilha Grande mais 

agradável; 4) Gostaria de poder viajar 

para Ilha Grande usando o Ilha Grande 

Mix 

 Escala Likert  

Intenção de Uso 

Intenção declarada em adotar 

ou rejeitar o aplicativo. 

 1) Eu tenho intenção de usar o Ilha 

Grande Mix; 2) Acredito que eu usaria o 

Ilha Grande Mix; 3) Eu me vejo 

utilizando o Ilha Grande Mix; 4) Eu 

pretendo usar o Ilha Grande Mix 

5) Adoção: Provável – Improvável 

 

 Escala Likert e Diferencial Semântico 

 

 

 

 

Figura 19 – Operacionalização das variáveis 
Fonte: Adaptado de Davis, 1989; Moore; Benbasat, 1991; Davis; Bagozzi; Warshaw, 1992 
e Fishbein; Ajzen, 1975. 
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5.2 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

 Uma vez coletados, os dados foram tabulados com auxílio do pacote 

estatístico SPSS 2.0, que permitiu ainda a realização das análises apresentadas no 

próximo capítulo. Além das análises descritivas, capazes de responder ao objetivo 

do trabalho de medir a aceitação geral do aplicativo, optou-se pela realização de 

testes não paramétricos com a finalidade de realizar comparações entre grupos 

distintos.  

Testes não paramétricos são aqueles que têm uma quantidade menor de 

pressupostos com relação aos tipos de dados que podem ser utilizados, quando 

comparados com sua contrapartida os testes paramétricos. Estes testes não 

requerem, por exemplo, que os dados estejam distribuídos normalmente pelos 

grupos analisados, mas é preciso que haja homogeneidade de distribuição entre os 

grupos. (FIELD, 2005)  

O princípio da maioria destes testes é de ranquear os dados partindo dos 

escores mais baixos para os mais altos, o que compensa a não normalização dos 

mesmos. Um dos tipos mais comuns de testes não paramétricos é o teste Mann-

Whitney, que é utilizado para comparação entre dois grupos de controle, tendo sido, 

portanto, a escolha para as análises deste trabalho. (FIELD, 2005) 
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Conforme colocado anteriormente, em adição à aplicação dos questionários 

junto aos visitantes do PEIG, foram realizadas visitas ao local estudado, além de 

uma entrevista semi estruturada com o Coordenador de Uso Público do parque, Sr. 

Eduardo Gouvea. Neste capítulo, serão apresentados e posteriormente discutidos os 

resultados obtidos com as diferentes frentes de pesquisa, procurando-se relacioná-

los ao embasamento teórico utilizado ao longo do trabalho. 

 

6.1 O TURISTA CONECTADO DA ILHA GRANDE 

 

 

Nos primeiros anos de sua abertura ao turismo, em meados da década de 

1990, pode-se dizer que Ilha Grande como um todo não era dotada de infraestrutura 

suficiente para receber muitos visitantes, o que a fazia atrair um perfil específico de 

turista, o chamado alocêntrico. Este tipo de turista costuma buscar novos destinos 

antes que outros o descubram, e não está interessado em hotéis ou meios de 

hospedagem tradicionais. Mais importante do que isto para o turista alocêntrico é se 

integrar com a cultura e os povos locais, sem se preocupar com a sensação de 

segurança psicológica fornecida por destinos mais tradicionais e de massa. Sua 

autoconfiança é sua ferramenta de adaptação. (PLOG, 2002) 

Com o passar dos anos, e em meio ao crescente interesse turístico da ilha, 

residentes começaram a investir em “bares, restaurantes, campings e pousadas, que 

começavam a atuar de forma improvisada, com moradores alugando cômodos de 

suas casas e terrenos para camping, e melhorando as instalações e serviços na 

medida em que acumulavam algum capital”. (FERREIRA, 2010, p. 149-150); Em 

especial na Vila do Abraão, comunidade mais densamente povoada da ilha até hoje.  

Com relação às transformações ligadas à modernização ocorridas em Ilha 

Grande nas últimas décadas, que acompanharam o desenvolvimento do turismo na 

região, o Sr. Eduardo Gouvea, 36 anos, coordenador de Uso Público do PEIG desde 

julho de 2011, e morador da ilha há quinze anos, pontua dois momentos chave. 
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Segundo ele, a chegada de energia elétrica na ilha, na década de 1970, possibilitou 

que seus residentes investissem na modernização de suas casas, adquirindo mais 

eletrodomésticos e produtos eletroeletrônicos. Tal episódio, Eduardo completa, foi 

marcado ainda por recordes de vendas a nível nacional da loja de utensílios para o 

lar “Casas Bahia”, localizada no centro de Angra. 

Após a rede elétrica, outro marco, segundo Eduardo foi a chegada da internet 

via satélite neste início dos anos 2000. Atualmente, várias pousadas e albergues, 

incluindo alguns campings oferecem o serviço de internet sem fio para seus 

hóspedes. Em paralelo, Abraão já possui diversas lan houses (Figuras 20 e 21) 

oferecendo serviço de internet paga pelo tempo usado, com preços variando de 

R$0,20 a R$0,30 por minuto. 

 

              

 

 

Uma observação que cabe neste momento é que, mesmo não havendo 

números oficiais atualizados com relação ao perfil do turista da ilha, sabe-se que ela 

vem recebendo um número crescente de visitantes estrangeiros, sobretudo após a 

entrada recente na rota de cruzeiros internacionais em cabotagem pela costa 

nacional. Neste sentido, os turistas estrangeiros em viagem ao Brasil, oriundos de 

países centrais, e portanto mais sofisticados tecnologicamente, quando lá pernoitam, 

possuem uma demanda clara por serviços de internet. 

No entanto, mesmo o perfil do turista nacional vem se transformando, como 

confirmam residentes e a observação de pesquisadores e visitantes frequentes da 

ilha. Se há duas décadas o local podia ser considerado um destino tipicamente 

Figura 20 – Lan house na Vila do Abraão, Ilha Grande 
Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 21 – Lan house na Vila do Abraão, Ilha Grande 
Fonte: Acervo pessoal. 
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alocêntrico, na qual os primeiros visitantes viajavam em busca de ambientes que os 

“desligassem” de suas realidades e suas rotinas, a crescente urbanização de 

comunidades como a vila do Abraão vem comportando novos tipos de condutas 

também neste ambiente. Neste sentido, alguns exemplos de comportamento do 

viajante sempre conectado, mencionados no capítulo 2, também foram percebidos e 

registrados na visita de campo à ilha, conforme mostram as figuras 22, 23, 24, 25 e 

26: 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Turista mineira tirando foto da família com seu iPad na Rua 
Getúlio Vargas, Vila do Abraão. 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 23 – Turista carioca jogando em seu smartphone enquanto a 
namorada come na rua da praia de Abraãozinho, Vila do Abraão. 
Fonte: Acervo pessoal 
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 Na figura 22, uma turista mineira passeava pela principal rua do vilarejo, a rua 

Getúlio Vargas, enquanto batia fotos de sua família com seu iPad; na figura 23, um 

jovem sentado na beira da calçada da praia, se distraía com um jogo em seu 

smartphone enquanto aguardava sua namorada lanchar. 

 

 

 

 

 Mesmo aqueles turistas hospedados em barracas de camping, o que já foi um 

dia sinônimo de um turismo mais alternativo, ligado à natureza e de escapismo, 

foram protagonistas de comportamentos tipicamente conectados na ilha. Os 

campings na vila do Abraão, conforme já argumentado, não são terrenos amplos 

como sítios ou clubes, mas sim a parte do quintal das casas dos residentes. Muitos 

oferecem serviço de internet sem fio, o que para o campista é sinônimo de 

comodidade de poder acessar a rede a partir de suas próprias barracas. 

 A figura 24 mostra uma turista utilizando seus equipamentos tecnológicos que 

levou de sua casa, no Rio de Janeiro. Na figura 25, um turista mineiro que foi para 

ilha, entre outros motivos, para fazer filmes de si próprio surfando, descarrega seus 

vídeos em seu notebook. 

 

 

Figura 24 – Turista carioca usando seu netbook, mp3 player, smartphone 
e mini amplificadores dentro da barraca, Vila do Abraão. 
Fonte: Acervo pessoal 
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Foi argumentado que o período de deslocamento que o turista tem entre 

origem e destino, e vice versa, é um momento de potencial utilização de dispositivos 

móveis. Na figura 26, é possível ver uma turista da Califórnia, estado norte-

americano, aproveitando o tempo da travessia de barco entre Abraão e Mangaratiba, 

para ler em seu eBook26. 

 

 

                                                             
26

 Leitor de livros em formato digital 

Figura 25 – Surfista mineiro descarregando no laptop videos gravados 
durante o dia, com sua câmera à prova d’água que fica acoplada à 
prancha, Vila do Abraão. 
Fonte: Acervo pessoal 
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A visita a campo revelou, ainda, que a Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega 

localizada na Vila do Abraão, desde o ano de 2011, participa de um programa do 

Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

intitulado “Um Computador por Aluno”. O projeto visa ampliar a adoção intensiva de 

tecnologias da informação e da comunicação nas escolas por meio da distribuição 

de computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino.27  A partir de 

conversas informais com alguns professores da escola citada, pode-se dizer que o 

programa, apesar de recente, tem gerado resultados positivos, sobretudo no que se 

refere ao interesse dos alunos em aprender a manusear os aparelhos. 

Tendo em vista as evidências observadas em campo, a atividade turística em 

Ilha Grande vem se transformando, o que justifica sua escolha enquanto destino 

usado como objeto deste estudo. Muitos turistas que visitam o local não se 

preocupam mais em aproveitar a estadia para se desconectar de suas vidas 

cotidianas, ou da sua presença virtual em sites de relacionamento, correios 

                                                             
27

 Disponível em: http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/inclusao-digital/um-

computador-por-aluno Acesso em: 23 de abril de 2012 

Figura 26 – Turista californiana lendo seu Kindle na travessia de barca 
entre Vila do Abraão – Mangaratiba. 
Fonte: Acervo pessoal 

http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/inclusao-digital/um-computador-por-aluno
http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/inclusao-digital/um-computador-por-aluno
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eletrônicos entre outros. Desempenhando um papel chave neste processo, 

certamente se encontram as novas tecnologias móveis, amparadas por uma maior 

oferta de infraestrutura tecnológica na ilha, que como se pôde perceber, também 

vem se adaptando às novas tendências, tanto para seus residentes, quanto para  

visitantes. 

 

6.2 PERFIL  DOS RESPONDENTES 

 

 

Dando início às análises descritivas da survey realizada, as primeiras 

considerações que se pode fazer com relação ao perfil dos respondentes é que se 

trata de uma amostra com mais representantes do sexo masculino, 54% contra 46% 

do sexo feminino (Figura 27); as faixas etárias predominantes, conforme figura 28, 

são de 25 a 30 anos em primeiro lugar (40%), e de 18 a 24 anos em segundo (33%), 

o que confirma o objetivo inicial de direcionar a pesquisa para um perfil de visitante 

mais jovem. 

 

 

  

 

Com relação ao estado civil, 76% se declararam ainda solteiros, conforme 

figura 29. Adicionalmente, a amostra se revelou bem qualificada, com 51% tendo ao 

menos nível superior incompleto (Figura 30). 

Masculino 
54% 

Feminino 
46% 

2% 

33% 

40% 

19% 
6% 

Até 17 anos 

de 18 a 24 
anos 

de 25 a 30 
anos 

de 31 a 40 
anos 

Acima de 40 
anos 

Figura 27 – Sexo dos respondentes 
 

Figura 28 – Idade dos respondentes 
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Confirmando a alta qualificação, a figura 31 mostra que a maioria dos 

entrevistados (58%) alegou renda na faixa dos 3 aos 12 salários mínimos (por volta 

de R$1.800,00 a R$7.400,00), que se aproxima da classificação recente da atual 

classe média. A nova classe média foi o apelido dado à classe C anos atrás, que 

segundo Neri (2012) irá responder por 60% da população brasileira até 2014, 

proporção esta coincidentemente encontrada na amostra, como mostrado na figura 

32. 
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21% 

 
3% 

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

1% 20% 

51% 

28% 

Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 
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14% 
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20% 
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de 3 a 6 SM 

de 6 a 9 SM 

de 9 a 12 SM 

de 12 a 18 SM 

de 18 a 24 SM 

Acima de 24 SM 
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Figura 31 – Renda dos respondentes (somente 
                    turistas brasileiros) 
 

Figura 29 – Estado civil dos 
                   respondentes 
 

Figura 30 – Escolaridade dos 
                   respondentes 
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Na sequência, a figura 33 mostra que 90% dos respondentes são de origem 

nacional, sendo 65% vindos do estado do RJ, 11% de SP, 7% de MG e 7% de 

outros estados, como ES, CE, GO, SC, RS e BA, confirmando o esperado, dada a 

proximidade desses locais com a região da Costa Verde fluminense. Apenas 10% da 

amostra foram de turistas estrangeiros, dos quais 7% oriundos da Europa e EUA e 

3% de países da América do Sul.  

  

 

 

 

13% 

58% 

5% 

11% 
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Figura 32 – Renda dos respondentes por classe (somente turistas 
                   brasileiros) 
 

Figura 33 – Origem dos respondentes por estado/país 
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6.3 HÁBITOS DE VIAGEM 

 

 

 Ao contrário do que se poderia imaginar, tendo em vista que a realização da 

pesquisa ocorreu durante o carnaval, a figura 34 revela que a principal motivação 

para a viagem foi o descanso (40%), seguida da diversão com amigos (22%) e a 

prática de atividades envolvendo a natureza (14%). 
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Figura 34 – Principal motivo de viagem 
 

Figura 35 – Quantidade de Pernoites 
 

Figura 36 – Tipo de Hospedagem 
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Consistente com o que costuma ocorrer em feriados prolongados, a figura 35 

mostra que a maioria dos respondentes (60%) permaneceu por 4, 5 ou 6 dias, se 

hospedando, predominantemente, em pousadas (44%) e campings (29%) de acordo 

com a figura 36. A preferência por pousadas, aliada aos preços em pacote 

praticados em feriados, justifica o elevado gasto total com a viagem retratado na 

figura 37, de mais de R$900 (45%). 

 

  

6.4 ATIVIDADES 

 

 

A pesquisa teve como finalidade ainda, a verificação de alguns hábitos dos 

respondentes envolvendo atividades físicas e de contato com a natureza, como 

forma de identificar potenciais perfis mais propensos a aceitar o aplicativo. Neste 

sentido, a partir da figura 38 constatou-se que 95% dos entrevistados alegaram ter 

costume de caminhar pelo menos eventualmente, dos quais 52% afirmam caminhar 

frequentemente. Apenas 7,5% e 3,5% dos entrevistados têm o hábito de fazer, 

respectivamente, mergulho e escalada com frequência, apesar de 41,5% 

mergulharem e 21% praticarem escalada eventualmente. 

 

 

 

Até $300 
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De $300 a $500 
17% 

De$500 a $700 
12% De $700 a 

$900 
15% 

Mais de $900 
45% 

Figura 37 – Gastos com viagem (somente turistas brasileiros) 
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6.5 USO DE TECNOLOGIA MÓVEL 

 

 

Outra finalidade da pesquisa foi detectar perfis de respondentes com níveis 

de sofisticação tecnológica maiores do que outros. 
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Figura 38 – Prática de atividades dos respondentes 
 

Figura 39 – Usuários de smartphone 
 



93 
 

Neste sentido, foi constatado que a amostra ficou equilibrada entre pessoas 

que possuíam smartphone (49%) e aquelas que não possuíam (51%) conforme 

mostrado na figura 39. Dentre os respondentes que alegaram possuir um 

smartphone, percebe-se que 83% tem o hábito de usá-lo para acessar a internet 

com frequência, enquanto que 55% baixam aplicativos, 65,5% usam para acessar 

suas redes sociais e 52% frequentemente usam-no para o próprio lazer enquanto 

está viajando. (figura 40) 

 

 

Dentre os usuários de smartphone, foi perguntado, ainda, se eles haviam 

utilizado seus aparelhos para buscar informações sobre Ilha Grande, ao que 61%, 

portanto a maioria, responderam não tê-lo feito, como mostra a figura 41. 
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Figura 40 – Frequência de uso smartphone 
 

Figura 41 – Buscou informações sobre Ilha Grande no smartphone 
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Em síntese, nota-se que o perfil predominante da amostra foi de 

representantes do sexo masculino (54%), com idade de 25 a 30 anos (40%), solteiro 

(76%) e com qualificação de nível da graduação (51%). Foi constatado um maior 

número de representantes da classe C (58%), originários do estado do Rio de 

Janeiro (65%), e que viajaram por motivos de descanso (40%). A maioria hospedou-

se em pousadas (44%), durante 4, 5 ou 6 dias (60%), tendo gastado mais de 

R$900,00 (45%) com toda a viagem. Com relação às atividades, as que mais 

apareceram foram a caminhada como sendo praticada frequentemente (52%) e o 

mergulho, eventualmente (41,5%). 

Adicionalmente, pode-se considerar metade da amostra como sendo 

altamente familiarizada com a tecnologia móvel mencionada; mas não apenas isto. 

Trata-se predominantemente de um perfil de usuário constante do dispositivo, do 

qual não se afasta por completo nem mesmo quando está viajando para descansar 

ou se divertir com os amigos. Nota-se, portanto, que metade dos respondentes nesta 

amostra apresenta traços claramente em comum com os do viajante sempre 

conectado, apresentado no capítulo 2.  

 

6.6 ACEITAÇÃO DO ILHA GRANDE MIX 

 

 

Partindo para a análise da aceitação do aplicativo Ilha Grande Mix proposto 

aos respondentes, vale lembrar que cada variável (ou construto) foi medida por um 

conjunto de quatro ou cinco itens, por meio de uma escala Likert de sete pontos, 

sendo 1= discordo totalmente, 4= não concordo, nem discordo e 7= concordo 

totalmente, ou de diferencial semântico também de sete pontos. 

A primeira análise necessária, portanto, é com relação ao nível de 

confiabilidade, ou consistência interna entre os itens propostos a medir cada 

construto, sendo o Alfa de Cronbach o principal índice para esta análise. Conforme 

mostrado na tabela 1, todos os construtos apresentaram alfas significativos acima de 

0,8, nível de confiabilidade indicado como muito bom por Hair et al. (2009) 
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Tabela 1 – Alfas de 

Cronbach 

Variável Alfa 

Utilidade 0,921 

Facilidade 0,892 

Compatibilidade 0,920 

Diversão 0,927 

Atitude 0,930 

Intenção 0,970 

 

Neste sentido, são apresentados os resultados da medição de cada variável 

por seus itens: 

 

 

 

 

Conforme é possível ver nas figuras 42 e 43, as linhas em ambos os gráficos 

claramente mostram que a maioria das respostas se concentra acima do ponto 

neutro da escala (4= neutro), com média 5,73 para utilidade e 5,78 para facilidade. 

Tais resultados indicam que os respondentes, de um modo geral, acreditam que o 

aplicativo Ilha Grande Mix seria útil para suas experiências na ilha, e sua utilização 

não demandaria muito esforço. 
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Figura 42 – Utilidade percebida 
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O gráfico da variável compatibilidade (figura 44) apesar de destoar 

ligeiramente dos demais, mantém o padrão crescente e também apresenta média 

geral acima do ponto médio (em 5,44), denotando uma percepção de que o 

aplicativo é compatível com o local, observando valores e experiências anteriores da 

maioria dos respondentes. 
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Para a variável diversão, observou-se o mesmo padrão de aceitação, com o 

gráfico da figura 45 mostrando claramente a predominância de respondentes tendo 

marcado os escores 5, 6 e 7. Com uma média de 5,76, pode-se concluir que o 

aplicativo foi percebido, predominantemente, como divertido por si só. 

 

 

 

Similarmente, conforme se pode perceber nas figuras 46 e 47, as variáveis 

atitude e intenção de uso apresentaram médias 5,97 e 5,81 respectivamente, 

denotando que a proposta do aplicativo, de uma forma geral, foi vista como positiva 

e acompanhada de uma intenção em adotá-lo pela maioria dos respondentes. 
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6.7 ANÁLISES ENTRE GRUPOS 

 

Apesar de não terem apresentado distribuição normal, as medições das 

variáveis do Modelo de Aceitação Tecnológica adaptado apresentaram uma 

distribuição crescente em todos os grupos analisados, o que permite a realização de 

testes não paramétricos. (FIELD, 2005) 

Para que tais análises pudessem ser feitas, os itens referentes a cada 

variável foram agrupados entre si, formando apenas uma variável para cada grupo 

de itens. Por exemplo, a variável Utilidade Total foi composta pelas médias dos 

escores de cada um dos 5 itens que a mediram no questionário, e assim por diante. 

Vale destacar que em cada composição dos grupos (sexo, posse ou não de 

smartphone, uso de smartphone, etc), tomou-se o cuidado de observar o mínimo de 

30 indivíduos necessários para as análises. (HAIR et al., 2009)  

Uma vez que as variáveis de agrupamento são binárias e de distribuição não 

normal, optou-se pela realização do teste Mann-Whitney. Nesta análise, os escores 

são ranqueados em ordem crescente, sendo o grupo com o menor ranque médio 

também o que apresenta o maior número de escores baixos. Neste sentido, 

comparar os ranques médios significa comparar também os escores médios. 

(FIELD, 2005) 
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6.7.1 Sexo 

 

Conforme mostra o gráfico da figura 48, os grupos do sexo masculino e sexo 

feminino apresentaram médias muito próximas entre si ao avaliar o aplicativo “Ilha 

Grande Mix”. 

 

 

 

 

Como mostram as tabelas 2 e 3, o teste Mann-Whitney confirma que não há 

diferença estatisticamente significativa, tendo os coeficientes de significância ficado 

acima 0,05. Assim, pode-se afirmar que não houve diferença entre a percepção de 

homens e mulheres em relação à utilidade, facilidade, compatibilidade, diversão e 

intenção de uso do aplicativo. 

 

Tabela 2- Ranks (Sexo) 

Sexo N Rank Médio 
Soma 
dos 

Ranks 

Utilidade Masculino 220 206,18 45360,00 

Feminino 191 205,79 39306,00 

Total 411     

Facilidade Masculino 220 207,20 45584,50 

Feminino 192 205,70 39493,50 

Total 412     

Compatibilidade Masculino 219 207,55 45454,00 

Feminino 191 203,15 38801,00 

Total 410     
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Figura 48 – Níveis de concordância com o Ilha Grande Mix pelo sexo 
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Diversão Masculino 217 200,56 43520,50 

Feminino 190 207,93 39507,50 

Total 407     

Intenção de 
Uso 

Masculino 220 204,64 45020,00 

Feminino 192 208,64 40058,00 

Total 412     

 
 

Tabela 3- Mann-Whitney (Sexo) 

 
Utilidade Facilidade Compatibilidade Diversão 

Intenção 
de Uso 

Mann-
Whitney U 

20970,000 20965,500 20465,000 19867,500 20710,000 

Z -,034 -,129 -,377 -,640 -,342 

Significância 
(2-tailed) 

,973 ,898 ,706 ,522 ,732 

 

6.7.2 Posse de smartphone 

 

Similarmente, pessoas que possuem smartphone apresentaram médias muito 

próximas daquelas que não possuem, conforme mostra o gráfico na figura 49. 

 

 

 

Os resultados do teste Mann-Whitney (tabelas 4 e 5) confirmaram, de fato, 

que os níveis de significância foram superiores a 0,05. Isto leva a crer que o fato de 

uma pessoa já ser dona de um aparelho de smartphone não a tornou mais favorável 

à proposta do aplicativo, que teve igual aceitação entre os não usuários. 
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Figura 49 – Níveis de concordância com o Ilha Grande Mix pela posse ou não posse de 
smartphone 
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Tabela 4- Ranks (Possui / Não Possui Smartphone) 

Possui Smartphone? N 
Rank 
Médio 

Soma dos 
Ranks 

Utilidade Sim 199 210,11 41812,50 

Não 202 192,02 38788,50 

Total 401     

Facilidade Sim 199 203,34 40465,50 

Não 203 199,69 40537,50 

Total 402     

Compatibilidade Sim 198 201,07 39812,50 

Não 202 199,94 40387,50 

Total 400     

Diversão Sim 198 190,07 37633,50 

Não 199 207,89 41369,50 

Total 397     

Intenção de Uso Sim 199 208,63 41517,00 

Não 203 194,51 39486,00 

Total 402     

 

 

Tabela 5- Mann-Whitney (Possui / Não Possui Smartphone) 

 
Utilidade Facilidade Compatibilidade Diversão 

Intenção 
de Uso 

Mann-
Whitney U 

18285,500 19831,500 19884,500 17932,500 18780,000 

Z -1,575 -,316 -,099 -1,568 -1,225 

Significância 
(2-tailed) 

,115 ,752 ,921 ,117 ,221 

 
 

6.7.3 Uso de smartphone 

 

O grupo de usuários de smartphone foi dividido entre os de uso frequente e 

de uso não frequente, e suas médias foram comparadas como mostra a figura 50. 

Percebe-se que usuários frequentes apresentaram médias superiores de 

concordância com todas as variáveis. 
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Após o teste Mann-Whitney (tabelas 6 e 7), foram constatados níveis de 

significância estatisticamente expressivos para as variáveis utilidade, facilidade e 

intenção de uso, denotando que usuários frequentes de smartphone perceberam o 

aplicativo como mais útil e mais fácil, além de terem demonstrado uma maior 

intenção em usá-lo. 

Tabela 6- Ranks (Uso Smartphone) 

Uso Smartphone N 
Rank 
Médio 

Soma 
dos 

Ranks 

Utilidade Nunca e 
eventualmente 

62 83,84 5198,00 

Frequentemente 137 107,31 14702,00 

Total 199     

Facilidade Nunca e 
eventualmente 

62 85,12 5277,50 

Frequentemente 137 106,73 14622,50 

Total 199     

Compatibilidade Nunca e 
eventualmente 

62 94,89 5883,00 

Frequentemente 136 101,60 13818,00 

Total 198     

Diversão Nunca e 
eventualmente 

61 90,14 5498,50 

Frequentemente 137 103,67 14202,50 

Total 198     

Intenção de 
Uso 

Nunca e 
eventualmente 

62 84,60 5245,00 

Frequentemente 137 106,97 14655,00 

Total 199     
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Figura 50 – Níveis de concordância com o Ilha Grande Mix pela frequência de uso de 
smartphone 
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6.7.4 Baixar aplicativos 

 

Refinando a análise de frequência de uso de smartphones, foi comparado o 

grupo de pessoas que o utiliza para baixar aplicativos com frequência e o que não o 

faz com frequência. Como se pode perceber na figura 51, usuários que baixam 

aplicativos com frequência também apresentaram médias superiores aos demais 

nas três variáveis medidas. 

 

 

 

 

De fato, conforme mostram as tabelas 8 e 9, foram descobertos coeficientes 

ainda mais significativos abaixo de 0,05. Isto significa que dentre as pessoas que 

possuem smartphone e utilizam-no com frequência, aqueles que têm o hábito de 

baixar aplicativos perceberam o Ilha Grande Mix como ainda mais útil e fácil, além 

de terem demonstrado intenção ainda maior em adotá-lo. 
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Tabela 7- Mann-Whitney (Uso Smartphone) 

 
Utilidade Facilidade Compatibilidade Diversão 

Intenção de 
Uso 

Mann-
Whitney U 

3245,000 3324,500 3930,000 3607,500 3292,000 

Z -2,688 -2,461 -,769 -1,546 -2,557 

Significância 
(2-tailed) 

,007 ,014 ,442 ,122 ,011 

Figura 51 – Níveis de concordância com o Ilha Grande Mix pela frequência com que baixa 
aplicativos 
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Tabela 8- Ranks (Frequência de Baixar Aplicativos) 

Baixa Aplicativos N Rank Médio 
Soma dos 

Ranks 

Utilidade Nunca e 
eventualmente 

86 82,24 7073,00 

Frequentemente 103 105,65 10882,00 

Total 189     

Facilidade Nunca e 
eventualmente 

86 79,83 6865,50 

Frequentemente 103 107,67 11089,50 

Total 189     

Intenção de Uso Nunca e 
eventualmente 

86 81,76 7031,50 

Frequentemente 103 106,05 10923,50 

Total 189     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Ao visualizar os gráficos descritivos das variáveis do modelo, uma primeira 

impressão que se tem é que, de maneira geral, as pessoas responderam 

favoravelmente à proposta do aplicativo. Claramente, a tendência crescente 

observada nos gráficos de todas as variáveis denota uma maior frequência de 

escores 6 e 7 marcados pelos respondentes. Refinando a análise, percebe-se que a 

atitude (figura 46) é a variável que apresentou a maior média de concordância (5,97) 

em meio aos respondentes. Em consonância com o referencial utilizado na 

elaboração do construto apresentado no capítulo 4, pode-se concluir que de maneira 

predominante, os respondentes perceberam o Ilha Grande Mix de forma positiva. 

Tabela 9- Mann-Whitney (Frequência de Baixar 
Aplicativos) 

 
Utilidade Facilidade 

Intenção 
de Uso 

Mann-
Whitney U 

3332,000 3124,500 3290,500 

Z -2,958 -3,496 -3,061 

Significância 
(2-tailed) 

,003 ,000 ,002 
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A segunda variável que obteve escores mais favoráveis foi a intenção de uso 

(5,81), conforme figura 47, o que permite concluir que as atitudes positivas em 

relação ao aplicativo foram acompanhadas de um alto nível de intenção em adotá-lo. 

De forma semelhante, utilidade, facilidade e diversão percebida (figuras 42, 43 e 45) 

apresentaram níveis mais homogêneos de concordância entre si.  

Quanto aos resultados das análises entre grupos, notou-se igual aceitação do 

aplicativo entre homens e mulheres, e entre pessoas que possuíam ou não 

smartphones. Considerando que não há qualquer atributo no aplicativo que o torne 

mais afim ao público masculino ou ao feminino, acredita-se que a não divergência de 

opinião já era esperada. Com relação à posse ou não do aparelho móvel, poderia se 

esperar que também não influenciasse a percepção na medida em que não era 

necessário qualquer conhecimento técnico ou de funcionamento do mesmo, já que a 

pesquisa tratou apenas de um teste de conceito. 

Acredita-se, no entanto, que o fato de um usuário de smartphone ter o hábito 

de utilizá-lo com maior frequência, seja para acessar a internet, suas redes sociais, 

baixar aplicativos ou para lazer em viagem, seja fator diferencial na percepção ligada 

a variáveis mais utilitárias como a utilidade e a facilidade. Além disto, é sensato 

supor que este perfil de usuário também tenha maior intenção em adotar o aplicativo 

proposto. Variáveis como a compatibilidade e a diversão não foram tão dependentes 

da frequência de uso de dispositivos móveis, atribuindo-se tais resultados a 

possíveis aspectos de ordem mais intrínseca destes conceitos, que permitem uma 

pessoa achar a proposta mais divertida ou compatível com o lugar, não importando 

se é usuária frequente ou não de smartphones. 

Ao refinar a análise da frequência de uso de dispositivos móveis, descobriu-se 

que aqueles que têm o hábito de baixar aplicativos foram os mais responsáveis por 

haver divergência nos níveis de concordância entre o grupo de usuários frequentes 

e não frequentes de smartphone. Ou seja, pessoas que baixam aplicativos com 

frequência perceberam o Ilha Grande Mix como ainda mais útil e fácil de usar e 

demonstraram maior intenção em adotá-lo do que os que possuem smartphone mas 

não baixam aplicativos com frequência. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho abordou a problemática dos novos dispositivos móveis e suas 

aplicações no setor de viagens, além de ter apresentado uma nova tendência do 

marketing ligada à utilização de mecânicas de jogos em ambientes de não jogo, com 

intuito de promover envolvimento dos consumidores, chamada de gamificação. Foi 

escolhida como objeto de estudo uma ilha turística de espaço natural, discutindo-se 

de que forma tem se dado as transformações pelas quais a localidade vem 

passando, tendo como pano de fundo as novas tecnologias móveis e o 

comportamento do turista. Foram realizadas visitas a campo que comprovaram, por 

meio de registro fotográfico, comportamentos envolvendo a utilização de dispositivos 

móveis, que não eram presenciados em outros momentos. 

 O trabalho envolveu ainda a proposta de um aplicativo que melhoraria a 

experiência do turista em viagem para a ilha, testando seu conceito junto ao público 

com a finalidade de captar a aceitação do mesmo. Assim, atendendo ao objetivo 

geral do trabalho, pode-se afirmar que o aplicativo foi predominantemente bem 

aceito pelos participantes desta pesquisa. A partir dos resultados obtidos com a 

aplicação dos questionários, entende-se que a utilização do aplicativo foi percebida 

como útil, fácil e divertida pelos respondentes, além do mesmo ter sido percebido 

como compatível com o destino envolvido. Similarmente, foram constatadas atitudes 

positivas em relação ao aplicativo, culminando em um elevado grau de intenção em 

adotá-lo pela maioria dos respondentes. 

 Completando a análise referente à aceitação do aplicativo, foi constatado que 

homens e mulheres o perceberam de maneira similar, assim como pessoas que não 

possuem smartphone foram tão favoráveis ao mesmo quanto aquelas que possuem. 

Dentre as pessoas que possuem smartphone, entretanto, foram constatados níveis 

mais elevados de aceitação em meio àqueles que o utilizam com frequência quando 

comparados com os demais usuários. Por fim, descobriu-se que quem possui o 

hábito de baixar aplicativos seria ainda mais favorável ao conceito do aplicativo do 

que os que não têm o hábito. 
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Pode ser considerada como principal implicação deste resultado, a 

confirmação da tendência, também na Ilha Grande, do viajante sempre conectado 

apresentada no início do trabalho. Gerencialmente, são fornecidas evidências para 

que se perceba como viável o investimento em novas formas de interação por meio 

das plataformas virtuais móveis. Conforme foi visto, todas as etapas do ciclo de 

viagens, em alguma medida, podem receber o suporte digital de um aplicativo para 

smartphones e tablets. Notadamente, prestadores de serviços que se encontram na 

cadeia produtiva do turismo da ilha (empresas de ônibus, barca, agências locais, 

pousadas, campings, etc) podem pensar em desenvolver seus próprios aplicativos 

interativos, ou um que seja em conjunto com todo o trade local. 

Com relação aos objetivos específicos, acredita-se que foi possível discutir os 

impactos do avanço das novas tecnologias de informação e comunicação no 

turismo, sendo o mais expressivo a tendência do viajante sempre conectado. Na 

medida em que novos dispositivos móveis surgem para melhorar tarefas ligadas ao 

trabalho, estudo e lazer, também são percebidas oportunidades para a atividade 

turística, com novas possibilidades de interações entre prestadores de serviço e 

consumidores, e destes entre si. 

Pretendeu-se ainda, investigar uma tendência no marketing que vem sendo 

chamada de gamificação. Tal tendência encontra embasamento no poder que jogos 

têm de gerar envolvimento nas pessoas, o que justifica o interesse de profissionais 

de marketing em entender de que forma algumas mecânicas destes jogos podem 

ser usadas com a finalidade de promover a lealdade de clientes. Foi argumentado 

que, mais importante do que distinguir quais das mecânicas são intrínsecas e quais 

não são, seria descobrir quais são os atributos mais valorizados de acordo com o 

tipo de consumidor. Por fim, concluiu-se que é uma estratégia nova e que encontra 

no turismo um campo fértil para ser desenvolvida, já que muitas das mecânicas 

mencionadas são também geradoras de status para clientes, traço frequentemente 

associado à atividade turística. 

Entendeu-se ainda que dificilmente uma inovação consegue atingir seu 

potencial, se as pessoas que devem utilizá-la não se demonstrarem dispostas em 

adotá-la. Partindo deste princípio, foram identificadas variáveis chave que seriam 

relevantes para antever a propensão de um indivíduo em aceitar ou rejeitar uma 
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nova tecnologia. Para o caso do aplicativo proposto, conclui-se que estas variáveis 

seriam a utilidade, facilidade, compatibilidade, diversão, atitude e intenção de uso. 

Esta pesquisa contou com algumas limitações, às quais cabe dedicar a 

devida atenção. Em primeiro lugar, os temas da problemática abordados neste 

trabalho (tanto das novas tecnologias móveis no turismo, quanto da gamificação) 

podem ser considerados recentes, o que significa que ainda carecem de marcos 

conceituais consolidados. A estratégia adotada para minimizar esta limitação foi de 

agregar ao levantamento bibliográfico, alguns dados de mercado, bem como 

pesquisas exploratórias e ainda em andamento.  

Metodologicamente outra limitação pode ser atribuída ao fato de ter-se usado 

modelos de adoção de tecnologias para construir o questionário que, empiricamente, 

só haviam sido aplicados em situações onde a tecnologia sendo avaliada, de fato, 

existia. No caso desta pesquisa, o aplicativo ainda não havia sido produzido até o 

momento de sua aplicação, o que demandou a confecção de banners explicativos 

para viabilizar o teste do conceito. Entretanto vale ressaltar que algumas das 

variáveis, como a utilidade e a facilidade, podem ser consideradas mais 

dependentes de utilização prévia, para que possam ser medidas as impressões do 

usuário em relação ao sistema mais apuradamente. 

Acredita-se que o método utilizado nesta pesquisa, a survey, permite a leitura 

de resultados apenas quantitativos e numéricos. Assim, é sugerido para pesquisas 

futuras que sejam combinados métodos também qualitativos de investigação, como 

forma de complementar os resultados obtidos com este trabalho, e para que se 

possa compreender, de maneira mais holística, o fenômeno dos novos dispositivos 

móveis e seus reflexos no comportamento do turista no espaço natural. 

Adicionalmente, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas em ambientes 

turísticos insulares, como forma de investigar se a tendência é também observada 

em outros destinos parecidos com Ilha Grande. 

Finalmente, acredita-se que esta pesquisa tenha sido uma oportunidade de 

aproximação com o tema da tecnologia no turismo, amplamente discutido em outros 

países, mas com escassa produção acadêmica nacional. Espera-se que o avanço 

das pesquisas nesta área possa ser enxergado no âmbito da Universidade Federal 

Fluminense, como uma oportunidade para se destacar junto ao cenário nacional de 

produção científica no turismo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (PORTUGUÊS)

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo 

Pesquisa de Aceitação da Tecnologia “Ilha Grande Mix” 
 

 
Olá, muito obrigado por participar desta pesquisa. Certifique-se de que você tenha visto o banner explicativo 

antes de responder este questionário. Não existem respostas certas e nem erradas. A finalidade da pesquisa é 
captar a sua opinião com relação à tecnologia apresentada. 

 
PERFIL  
1)Idade: ______ 
2)Sexo: (  )Masculino (  )Feminino 
3)Estado civil: (  )Solteiro (  )Casado (  )Divorciado (  )Viúvo 
 
4)Cidade/UF/País: ______________________________ 
 
5)Profissão/Ocupação Principal: ___________________ 
 
6)Escolaridade:        
(   )Ensino Fundamental   
(   )Ensino Médio    
(   )Graduação 
(   )Pós Graduação 
 
7)Renda Familiar Mensal:  
(   )Até R$622,00 (até 1 Salário Mínimo) 
(   )De R$622,01 a R$1.866,00 (até 3 SM) 
(   )De R$1.866,01 a R$3.732,00 (3 a 6 SM) 
(   )De R$3.732,01 a R$5.598,00 (6 a 9 SM) 
(   )De R$5.598,01  a R$7.464,00 (9 a 12 SM) 
(   )De R$7.464,01 a R$9.330,00 (12 a 15 SM) 
(   )De R$9.330,01 a R$11.196,00 (15 a 18 SM) 
(   )De R$11.196,01 a R$13.062,00 (18 a 21 SM) 
(   )De R$13.062,01 a R$14.928,00 (21 a 24 SM) 
(   )De R$14.928,01 a R$16.794,00 (24 a 27 SM) 
(   )Acima de R$16.794,00 (mais de 27 SM) 
(   )Não sei/Não quero opinar 

 
VIAGEM 
8)O principal motivo desta viagem é: 
(   )Descanso (   )Descobrir Novidades (   )Desafiar-se 
(   )Ganhar (   )Diversão com  (   )Fazer Amizades 
     Conhecimento       Amigos 
(   )Estar com  (   ) Praticar Atividades (   )Escapar da  
      Pessoas     Envolvendo Natureza       Rotina 
(   )Outro:_____________________________ 
9)É sua primeira vez em Ilha Grande? 
(   )Sim (   )Não, já estive aqui _____ vezes 
 

 
 

 
 
 
10)Está hospedado(a) em: 
(   )Pousada (   )Camping   (   )Albergue 
(   )Casa/Quarto  (   )Casa de  
   Alugado     Parentes/Amigos  
(   )Passando o dia  (   )Residente da Ilha  
(   )Outro:_______________ 
11)Quantas noites passará/passou em Ilha Grande? 
(   )Nenhuma (   ) 1, 2 ou 3 (   )4, 5 ou 6  
(   )Mais de 6 
12)Qual o seu gasto total com esta viagem? (em reais) 
(   )Até $300   (   )De $700 a $900 
(   )De $300 a $500  (   )Mais de $900 
(   )De$500 a $700 
13)Está viajando acompanhado(a) de mais alguém? 
(   )Não  (   )Sim, mais_________pessoas 
 
ATIVIDADES 
14)Com que frequência você pratica as seguintes atividades: 

 Caminhada Mergulho Escalada Rafting 

Frequentemente (    ) (    ) (    ) (    ) 
Eventualmente (    ) (    ) (    ) (    ) 

Nunca (    ) (    ) (    ) (    ) 

  
USO DE TECNOLOGIA 
15)Você possui Smartphone? 
(   )Sim. Qual?__________________  
(   )Não [pule para próxima página] 
 
16)Com que frequência você usa seu Smartphone para: 

 Acessar 
Internet 

Baixar 
Aplicativos 

Redes 
Sociais 

Lazer Quando 
Viaja 

Frequentemente (    ) (    ) (    ) (    ) 
Eventualmente (    ) (    ) (    ) (    ) 
Nunca (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
17)Buscou informações sobre Ilha Grande em seu 
Smartphone? 
(   )Sim  (   )Não 
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18)Julgue cada uma das afirmativas abaixo expressando seu nível de concordância. 
Considere: 1-Discordo Totalmente e 7-Concordo Totalmente. 
 

(U) Utilidade Percebida 
Discordo 
Totalmente 

Não Concordo 
Nem Discordo 

Concordo 
Totalmente 

1.O Ilha Grande Mix seria útil para minha viagem à Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

2.O Ilha Grande Mix melhoraria a qualidade da minha viagem à Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

3.O Ilha Grande Mix permitiria que minha viagem à Ilha Grande fosse mais 
conveniente 

1 2 3 4 5 6 7 

4.O Ilha Grande Mix faria eu aproveitar melhor a minha viagem à Ilha 
Grande 

1 2 3 4 5 6 7 

5.O Ilha Grande Mix traria vantagens à minha viagem à Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

 

(F) Facilidade Percebida 
Discordo 
Totalmente 

Não Concordo 
Nem Discordo 

Concordo 
Totalmente 

1.Acredito que a utilização do Ilha Grande Mix seja fácil 1 2 3 4 5 6 7 

2.Minha interação com o Ilha Grande Mix seria clara e compreensível 1 2 3 4 5 6 7 

3.Seria fácil dominar o uso do Ilha Grande Mix 1 2 3 4 5 6 7 
4.A interação com o Ilha Grande Mix não demandaria muito esforço mental 1 2 3 4 5 6 7 

5.Acredito que seria fácil conseguir fazer o Ilha Grande Mix funcionar 1 2 3 4 5 6 7 

 

(C) Compatibilidade 
Discordo 
Totalmente 

Não Concordo 
Nem Discordo 

Concordo 
Totalmente 

1.Usar o Ilha Grande Mix seria coerente com todos os aspectos da Ilha 
Grande 

1 2 3 4 5 6 7 

2.O Ilha Grande Mix é completamente compatível com a Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

3.Acredito que o Ilha Grande Mix combine com o jeito da Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

4.O Ilha Grande Mix se encaixa no estilo da Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

 

(A) Atitude 
Discordo 
Totalmente 

Não Concordo 
Nem Discordo 

Concordo 
Totalmente 

1.Usar o Ilha Grande Mix é uma boa ideia 1 2 3 4 5 6 7 

2. Gosto da ideia de usar o Ilha Grande Mix durante minha viagem à Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

3.O Ilha Grande Mix faria minha viagem à Ilha Grande mais agradável 1 2 3 4 5 6 7 

4.Gostaria de poder viajar para Ilha Grande usando o Ilha Grande Mix 1 2 3 4 5 6 7 

 
(I) Intenção de Uso 
Considerando que o serviço se torne disponível em sua próxima viagem à 
Ilha Grande: 

Discordo 
Totalmente 

Não Concordo 
Nem Discordo 

Concordo 
Totalmente 

1.Eu tenho intenção de usar o Ilha Grande Mix  1 2 3 4 5 6 7 

2.Acredito que eu usaria o Ilha Grande Mix 1 2 3 4 5 6 7 

3.Eu me vejo utilizando o Ilha Grande Mix 1 2 3 4 5 6 7 

4.Eu pretendo usar o Ilha Grande Mix  1 2 3 4 5 6 7 

5.Em uma escala de 7 pontos, indique a probabilidade de você usar o Ilha 
Grande Mix: 

Improvável  Provável 

1 2 3 4 5 6 7 

 

(D) Diversão Percebida 
Chato  Divertido 

1 2 3 4 5 6 7 

Em uma escala de 7 pontos, usar o Ilha Grande Mix seria: Monótono  Empolgante 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Desinteressante  Interessante 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Triste  Alegre 

                         Muito Obrigado!!! 1 2 3 4 5 6 7 

 Tedioso  Animado 

 1 2 3 4 5 6 7 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (INGLÊS) 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo 

Technology Acceptance Survey: “Ilha Grande Mix” 
 

Hi, thank you very much for taking this survey. Make sure you have seen the explanation poster before you answer this 
questionnaire. There are no right or wrong answers. The goal of this research is to portray your opinion concerning the 
technology introduced. 

 
 
 

PROFILE  
1)Age: _________ 
2)Sex:  (  )Male (  )Female 
3)Status: (  )Single (  )Married (  )Divorced (  )Widowed 
 
4)City/Country: _____________________________________ 
 
5)Occupation: ______________________________________ 
 
6)Education:  
(   )Primary School   
(   )High School    
(   )Under graduation 
(   )Post graduation 
 
7)Monthly Household Income:  
(   )Up to US$360.00 
(   )From US$361 to US$1,100  
(   )From US$1,101 to US$3,300 
(   )From US$3,301 to US$5,500 
(   )From US$5,501  to US$7,700 
(   )From US$7,701 to US$9,900 
(   )From US$9,901 to US$12,100 
(   )From US$12,101 to US$14,300 
(   )From US$14,301 to US$16,500 
(   )From US$16,501 to US$18,700 
(   )More than US$18,700 
(   )I do not know/want to say 
 
TRAVEL 
8)The main reason of this trip to Ilha Grande is to: 
(   )Relax (   )Discover Novelties (   )Challenge Myself 
(   )Increase    (   )Have a Good Time       (   )Build New 
  Knowledge    with Friends and Family    Friendships 
(   )Be with Others  (   )Practice Environmentally 
          Engaging Activities   
(   )Avoid Routine    (   )Other:___________________   
9)Is this your first time in Ilha Grande? 
(   )Yes (   )No, I have been here ______ time(s) 
 

 
 

 
10)You are staying at a: 
(   )Pousada (   )Camping (   )Hostel 
(   )Rented House/Room (   )Family/Friends’ House 
(   )Daytrip  (   )Island’s Resident 
(   )Other:_____________ 
11)How many nights you will spend/have spent in Ilha 
Grande? 
(   )None (   ) 1, 2 or 3 (   )4, 5 or 6  
(   )More than 6 
12)What was your total expenditure with this trip to Ilha 
Grande? (in dollars) 
(   )Up to $500  (   )From $1,501 to $2,000 
(   )From $501 to $1,000 (   )From $2,001 to $2,500 
(   )From $1,001 to $1,500 (   )More than $2,500 
13)Are you travelling with someone else? 
(   )No  (   )Yes, other_________people 
 
ACTIVITIES 
14)How often do you practice the following activities: 

 Hiking Diving Climbing Rafting 

Often (    ) (    ) (    ) (    ) 
Occasionally (    ) (    ) (    ) (    ) 

Never (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
TECHNOLOGY USE 
15)Do you have a Smartphone? 
(   )Yes. Which one?__________________  
(   )No [skip to the next page] 
 
16)How often do you use your Smartphone to: 

 Internet 
Access 

Apps 
Downloading 

Social 
Networks 

Leisure While 
Travelling 

Often (    ) (    ) (    ) (    ) 
Occasionally (    ) (    ) (    ) (    ) 

Never (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
17)Did you search for information about Ilha Grande in 
your Smartphone? 
(   )Yes  (   )No 
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18)Assess each of the statements below and choose the alternative that best represents your level of 
agreement with them. Consider: 1-Strongly Disagree and 7-Strongly Agree 
 

(U) Perceived Usefulness 
Strongly 
Disagree 

Neither Agree 
Nor Disagree 

Strongly  
Agree 

1. Ilha Grande Mix would be useful on my trip to Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

2.Ilha Grande Mix would enhance the quality of my trip to Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

3.Ilha Grande Mix would enable me to have a more convenient trip to Ilha 
Grande 

1 2 3 4 5 6 7 

4.Ilha Grande Mix would make me better profit from my trip to Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

5.Ilha Grande Mix would bring advantages to my trip to Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

 

(F) Perceived Ease of Use 
Strongly 
Disagree 

Neither Agree 
Nor Disagree 

Strongly  
Agree 

1.I find that the use of Ilha Grande Mix is easy 1 2 3 4 5 6 7 

2.My interaction with Ilha Grande Mix would be clear and understandable 1 2 3 4 5 6 7 

3.It would be easy for me to become skillful at using Ilha Grande Mix 1 2 3 4 5 6 7 

4.The interaction with Ilha Grande Mix would not require a lot of mental 
effort 

1 2 3 4 5 6 7 

5.I believe that it would be easy to make Ilha Grande Mix work  1 2 3 4 5 6 7 

 

(C) Compatibility 
Strongly 
Disagree 

Neither Agree 
Nor Disagree 

Strongly  
Agree 

1.Using Ilha Grande Mix would be coherent with all aspects of Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

2.Ilha Grande Mix is completely compatible with Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

3.I think that Ilha Grande Mix matches Ilha Grande’s way 1 2 3 4 5 6 7 

4.Ilha Grande Mix fits well into Ilha Grande’s style 1 2 3 4 5 6 7 

 

(A) Attitude 
Strongly 
Disagree 

Neither Agree 
Nor Disagree 

Strongly  
Agree 

1.Using Ilha Grande Mix is a good idea 1 2 3 4 5 6 7 

2.I like the idea of using Ilha Grande Mix on my trip to Ilha Grande 1 2 3 4 5 6 7 

3.Ilha Grande Mix would make my trip to Ilha Grande more pleasant 1 2 3 4 5 6 7 

4.I would like to have the ability to travel to Ilha Grande using Ilha Grande 
Mix 

1 2 3 4 5 6 7 

 
(I) Behavioral Intention 
Considering the service becomes available on your next trip to Ilha Grande: 

Strongly 
Disagree 

Neither Agree 
Nor Disagree 

Strongly  
Agree 

1.I intend to use Ilha Grande Mix 1 2 3 4 5 6 7 

2.I predict I would use Ilha Grande Mix 1 2 3 4 5 6 7 

3.I can picture myself using Ilha Grande Mix 1 2 3 4 5 6 7 

4.I plan to use Ilha Grande Mix 1 2 3 4 5 6 7 
5.On a 7-point scale, please indicate the probability that you will use Ilha 
Grande Mix: 

Improbable  Probable 

1 2 3 4 5 6 7 

 

(D) Perceived Enjoyment 
Boring  Fun 

1 2 3 4 5 6 7 

On a 7-point scale, using Ilha Grande Mix would be: Dull  Exciting 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Uninteresting  Interesting 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Sad  Joyful 

Thank You Very Much!!! 1 2 3 4 5 6 7 

 Tedious  Cheerful 

 1 2 3 4 5 6 7 
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APÊNDICE C – BANNER EXPLICATIVO 
 
 
 
 

 
 
 

 


