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RESUMO 

Os maiores eventos esportivos do planeta sendo realizados no Brasil em 2014 
e 2016 motivaram a destinação de investimentos à infraestrutura turística. A 
área recebeu o foco de atenção de Políticas Públicas com a justificativa de que 
os investimentos realizados deixarão um legado de longo prazo à sociedade 
brasileira nos aspectos de acomodações, serviços, mobilidade e acessibilidade 
urbanas, transportes, telecomunicações, dentre outros, que atraem turistas do 
mundo todo. Apesar de ressalvas quanto ao sucesso da realização da Copa do 
Mundo de 2014, os resultados nos permite manter o mesmo otimismo em 
relação à realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. 
Entretanto os investimentos realizados serão amortizados para então gerar 
lucro se realizadas taxas adequadas de ocupação. Assim, há que se manter a 
promoção dos produtos turísticos do Brasil para que o retorno dos 
investimentos efetivamente ocorra. Com o objetivo de identificar métodos e 
tecnologias atuais para a utilização na promoção do turismo, propõe-se neste 
trabalho, avaliar a possibilidade da aplicação de Realidade Virtual (RV) e 
Realidade Aumentada (RA), recursos das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), para suporte à promoção do Turismo, bem como 
identificar os impactos que este uso pode gerar ao Desenvolvimento Regional 
(DR). Deste modo, o problema de pesquisa consiste de que modo às 
tecnologias de RA e RV podem contribuir para a promoção do Turismo com 
vistas ao Desenvolvimento Regional. Para a realização da pesquisa, foi 
desenvolvido um estudo bibliográfico que buscou apoiar as relações da 
promoção do Turismo Regional, baseada em TIC, e o DR. Na segunda fase do 
trabalho realizamos uma pesquisa de campo utilizando-se de questionário com 
questões fechadas aplicado a potenciais turistas, e um roteiro para entrevistas 
semiestruturadas realizadas com profissionais do setor de turismo. A análise 
dos dados permitiu identificar que as tecnologias de RV e RA são bem aceitas 
pelos empreendedores do setor de turismo bem como pelos turistas. A 
pesquisa mostrou também que RV e RA ainda são tecnologias pouco utilizadas 
pelas empresas de promoção do turismo. 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Regional.Tecnologia da Informação e 
Comunicação.Turismo. Realidade Aumentada. Realidade Virtual. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The biggest sporting events on the planet being conducted in Brazil in 2014 and 
2016 led to the allocation of investment in tourism infrastructure. The area 
received the focus of attention of public policies on the grounds that the 
investments made will leave a long term legacy to Brazilian society in the 
aspects of accommodation, services, urban mobility and accessibility, 
transportation, telecommunications, among others, which attract tourists from all 
over the World. Despite reservations about the success of hosting the World 
Cup in 2014, the results allow us tomaintainthe same optimism regarding the 
achievement of the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro. However, the 
investments will be amortized to then generate profit if carried out appropriate 
occupation rates. Thus, it is necessary to maintain the promotion of tourism 
products of Brazil, so the return of the investments actually occurs. In order to 
identify current methods and technologies tobe used in promoting tourism, it is 
proposed in this study to evaluate the possibility of applying Virtual Reality (VR) 
and Augmented Reality (AR), resources of Information and Communication 
Technologies (ICT), to support the promotion of tourism, as well as identify the 
impacts that this use can lead to Regional Development (RD). Thus the 
research problem is how the AR and VR technologies can contribute to the 
promotion of tourism with a view to regional development. For the research, we 
developed a bibliographic study that sought to support the promoting relations 
of the Regional Tourism based on ICT, and DR. In the second phase of the 
work task we carried out a field survey using a questionnaire with closed 
questions applied to potential tourists, and a route for semi-structured interviews 
with professionals of the tourism sector. The analysis of the data identified that 
the VR and AR technologies are well accepted by entrepreneurs in the tourism 
sector as well as by the tourists. The survey also showed that VR and AR 
technologies are still poorly used by the companies which promote the tourism. 

KEYWORDS: Regional Development. Technology of Information and 
Communication.Turism. Augmented Reality. Virtual reality. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil vive uma fase de grande destaque de investimento e 

promoção do turismo devido à realização de dois grandes eventos esportivos 

internacionais: Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos de 

2016. Domingues, Betarelli e Magalhães (2010, p. 2) afirmam que "A promoção 

de grandes eventos esportivos tem sido uma estratégia de diversos países 

para a atração de investimentos e de atenção internacional". Para a realização 

desses dois eventos, foram realizados investimentos em parcerias público-

privado da ordem de R$ 27 bilhões, nas mais diversas áreas, como 

infraestrutura turística, acomodações, acessibilidade, entre outras (COPA, 

2014). 

Entretanto, tais investimentos foram realizados exclusivamente 

nas localidades onde os jogos da copa foram realizados, particularmente no 

Rio de Janeiro, cidade onde serão realizados os Jogos Olímpicos de 2016. 

Assim, concentram-se os resultados dos investimentos em regiões específicas 

do país, contribuindo para seu desenvolvimento econômico. Domingues, 

Betarelli e Magalhães (2010, p. 2) destacam que "Um amplo estudo do impacto 

econômico desse evento foi divulgado pelo Comitê Organizador da candidatura 

brasileira, e os números divulgados ressaltaram os impactos econômicos da 

realização dos jogos na cidade e no país". 

As cidades sede da Copa do Mundo de Futebol receberam 

investimentos para reforma e construção de arenas esportivas, bem como 

mobilidade urbana e infraestrutura turística, segurança, portos, aeroportos, e 

telecomunicações. 

A realização no Brasil do maior evento esportivo do planeta levou 

o Sebrae Nacional a planejar ações especiais associadas aos investimentos 

programados para a realização da Copa do Mundo, bem como ao crescimento 

da movimentação financeira antes, durante e após a realização do evento. 

Trata-se se uma situação favorável aos empreendedores, pois são muitas as 
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vertentes e oportunidades para as empresas se apresentarem aos clientes. 

Nesse contexto, o Sebrae Nacional implementou, em 2010, o Programa Sebrae 

2014, o Programa Nacional de Atuação que, até 2012, investiu R$ 3 milhões 

em cada unidade da Federação escolhida como cidade-sede dos jogos da 

Copa do Mundo (SEBRAE, 2011). 

Durante a realização dos jogos da Copa do Mundo de futebol e 

eventos relacionados, foram utilizados recursos tecnológicos de última geração 

em aspectos de segurança, comercialização de ingressos, e reserva de 

passagens aéreas e hotéis. A Copa do Mundo de 2014 foi o primeiro evento 

nacional a ter cobertura 4G para telefonia móvel.  

Segundo Ramalho (2013), essa ampliação da tecnologia 

empregada na comunicação decorreu do fato de que "em 2007 ao escolher o 

Brasil como país sede da Copa do Mundo de 2014, a FIFA cobrou do governo 

brasileiro a garantia de um serviço exemplar de telecomunicações". 

A rede 4G tende a oferecer serviços de comunicação de alta 

qualidade e estável além de desafogar a rede 3G. Cirilo e Garcia (2013) 

apontam que: 

a implantação da rede 4G foi uma  das  exigências  da  Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA) para a realização da 
Copa do Mundo de Futebol no país. A ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações) estabeleceu prazo para que a rede estivesse 
implantada nas cidades-sede da Copa das Confederações, quais 
sejam: Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Recife e Rio de 
Janeiro (CIRILO E GARCIA, 2013). 

Segundo Voit (2015), em janeiro de 2015 o Brasil apresentou um 

crescimento de 394,9% de acessos usando a tecnologia Long Term Evolution 

(LTE) após dois anos de operação dos serviços 4G, destacando-se como um 

dos países da América Latina nos quais mais cresce o uso dessa tecnologia.  

Assim como os investimentos em telecomunicações geraram 

benefícios à população brasileira, os investimentos realizados na infraestrutura 

turística e demais áreas também podem continuar promovendo o 

desenvolvimento econômico das localidades foco dos eventos esportivos. 
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Após o encerramento dos eventos, é necessário manter-se a 

promoção do turismo para que a infraestrutura construída continue a contar 

com taxas de ocupação adequadas para gerar receitas com vistas a amortizar 

os investimentos realizados. 

Conforme o panorama exposto, depreende-se que as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) são ferramentas que se mostram úteis e 

acessíveis para permitir que sejam incrementadas ações de promoção do 

turismo. Nesse sentido, um dos recursos tecnológicos de melhor relação 

custo/benefício é a internet, que possibilita a apresentação de qualquer produto 

a um público alvo de abrangência global.  

Representar o virtual fruto da imaginação faz parte dos anseios do 

ser humano. Em tempos primitivos, usava-se para isso figuras e pinturas em 

rochas e cavernas; mais tarde, surgiram o cinema, o teatro, o ilusionismo, entre 

diversas outras formas de imersão em ambientes virtuais. Com o advento do 

computador e seus recursos multimídia, as tecnologias convergiram e 

romperam os limites da tela do computador, potencializando as possibilidades 

de gerar representações tridimensionais interativas em tempo real nos mais 

diversos ambientes, por intermédio da realidade virtual (TORI, KIRNER, 

SISCOUTTO, 2006, p. 2). 

Recentemente, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias de 

Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV) têm sido disponibilizadas 

de forma cada vez mais simples e barata, incentivando seu uso em ações 

promocionais de propaganda e marketing. As tecnologias de RA e RV se 

mostram uma opção para a promoção do Turismo Regional porque têm ficado 

cada dia economicamente mais acessíveis, tanto do ponto de vista dos 

dispositivos para utilização quanto de ferramental para seu desenvolvimento.  

Com o avanço dos recursos computacionais, a diminuição do 

preço dos equipamentos e o aprimoramento de técnicas de realidades, sejam 

reprodução do real, RV ou RA, interativas ou imersivas do imaginário, tornou-

se mais viável de serem aplicadas a qualquer situação na qual se deseja 

utilizar conteúdos multimídia. 
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Araújo e Vieira (2009) afirmam que a Realidade Virtual apresenta-

se atualmente como uma das tecnologias mais promissoras para apoiar as 

simulações. A Realidade Virtual permite construir mundos virtuais equivalentes 

ao mundo real com todas as características e comportamentos. Entretanto, em 

contraponto aos benefícios, essa tecnologia necessita de dispositivos extras 

além do mouse e teclado para permitir realizar as simulações e essas 

interfaces geram necessidade de treinamento e orientação aos usuários das 

aplicações. Para minimizar esses problemas, a tecnologia de Realidade 

Aumentada consiste em inserir objetos virtuais no ambiente real (ARAUJO e 

VIEIRA, 2009). 

Segundo definição de Buccioli, Zorzal e Kirner (2015), entende-se 

como Realidade Aumentada uma especialização da Realidade Misturada, que 

é a sobreposição de objetos virtuais. Quando os objetos virtuais são trazidos 

para o mundo real, tem-se a Realidade Aumentada e quando objetos reais são 

colocados no mundo virtual, tem-se a Virtualidade Aumentada. 

Associando RA, RV e internet, pode-se apresentar virtualmente os 

mais diversos tipos de ambientes, sejam turísticos ou não, que podem ser 

recursos naturais, empreendimentos públicos ou privados, voltados ao esporte, 

entre diversos outros.  

A partir dessa possibilidade, potencialmente útil para a divulgação 

de locais turísticos, surgiu a motivação para a realização de pesquisa para se 

verificar a existência da possibilidade da utilização dessas tecnologias como 

suporte à promoção do turismo. Portanto, a questão de pesquisa deste projeto 

consiste em como as tecnologias de RA e RV podem contribuir para a 

promoção do Turismo com vistas ao Desenvolvimento Regional? 

O objetivo geral desta pesquisa é descrever de que maneira se 

pode aplicar as tecnologias de RV e RA à promoção do Turismo e o 

consequente reflexo dessas ações no Desenvolvimento Regional, e avaliar 

como empreendedores da área de Turismo estão promovendo seus negócios e 

qual a possibilidade de uso das tecnologias de RV e RA nas ações de 

marketing pelos empreendedores da área de Turismo. 
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Os objetivos específicos para atingir o objetivo geral são os 

apresentados a seguir: 

- verificar a relação de consequência da promoção do Turismo 

como fomento ao Desenvolvimento Regional; 

- identificar se e como a promoção de Turismo pode ser 

classificada como Política Pública realizada pelos atores governamentais ou da 

sociedade civil; 

- identificar quais as ferramentas e os requisitos de TIC são 

necessárias para implementar RA e RV, em especial para a promoção do 

turismo; 

- explorar estudos realizados e publicados de utilização de RA e 

RV na promoção do Turismo; 

- verificar se e como as tecnologias de RA e RV foram usadas no 

Brasil para a promoção do Turismo Esportivo, por conta da copa do mundo 

realizada em 2014 e das Olimpíadas de 2016; 

- avaliar o conhecimento e a perspectiva de utilização de RA e RV 

pelos empreendedores do ramo turístico na promoção de seus produtos e 

serviços; 

- avaliar a receptividade de turistas em utilizar aplicações para 

dispositivos móveis para decisões de consumo de produtos e/ou serviços 

turísticos. 

Em função do volume de investimentos realizados ou em vias de 

serem realizados no Brasil para os dois eventos esportivos mundiais 

anteriormente citados, e da alegação de que tais montantes resultam em 

legados sociais à população brasileira, justifica-se verificar a relação da 

promoção do Turismo como elemento de fomento do Desenvolvimento 

Regional. Uma vez estabelecida a relação de causa e efeito, acredita-se que 

verificar se ferramentas tecnológicas podem ser aplicadas à promoção do 

Turismo Regional, especialmente as tecnologias de RA e RV é um 
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relevantecaminho que pode ter a capacidade de fomentar e desenvolver o 

turismo nacional como um todo. 

Espera-se, com este estudo, oferecer subsídios para a aplicação 

de recursos tecnológicos de ponta à promoção do turismo, especialmente aos 

tipos de turismo praticados na região de Franca/SP que são, 

predominantemente, o Turismo Rural e o de Negócios. Acredita-se ser esta 

pesquisa relevante, pois trata de um tema moderno e inovador, pouco 

conhecido pelos mercados publicitários inclusive o de turismo. Tanto a 

pesquisa de campo como as entrevistas procuram de forma objetiva sinalizar 

para busca de soluções tecnológicas para a promoção do turismo em nossa 

região. 

Esta dissertação está estruturada iniciando-se por esta 

Introdução, seguida da apresentação do Método de Pesquisa adotado no 

desenvolvimento do projeto e dos conceitos relacionados a Turismo, 

Desenvolvimento Regional, as Tecnologias de Realidade Virtual e Realidade 

Aumentada,epela apresentação de estudo sobre as possibilidades de aplicação 

de RA e RV à promoção do Turismo realizado através de entrevista com 

proprietário de empreendimento turístico e usuários de produtos de turismo. Ao 

final são apresentadas as considerações finais, e as referências utilizadas 

neste estudo. 
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2 MÉTODO DE PESQUISA 

O método de pesquisa aplicado a este trabalho foi o descritivo. 

Realizado a partir de pesquisa bibliográfica e de pesquisa de campo com 

obtenção de dados primários por meio de aplicação de questionário com 

questões fechadas e entrevistas semi-estruturadas. 

Gil (2002, p.17), define pesquisa como sendo “um procedimento 

racional e sistemático desenvolvido com o objetivo de obter respostas a 

problemas que são propostos. Recorre-se a pesquisa quando não se dispõe de 

informações suficientes para responder a uma questão”. 

Na primeira parte deste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa 

exploratória bibliográfica a fim de verificar publicações relativas ao tema em 

discussão. A pesquisa dos materiais teóricos foi feita principalmente usando a 

internet. Foram consultadas diversas fontes a procura de dados que pudessem 

contribuir com a pesquisa como; instituições e associações públicas e privadas, 

universidades e outros órgãos ligados ao setor de turismo, artigos, teses e 

dissertações, e livros sobre Turismo, Desenvolvimento Regional e Políticas 

Públicas. 

Severino (2009, p.123), ressalta que "A pesquisa exploratória 

busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando 

assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse 

objeto". 

Foram pesquisadas também experiências já existentes realizadas 

com a aplicação de novas tecnologias da informação e da comunicação 

especificamente à atividade turística, em especial a Realidade Virtual e 

Realidade Aumentada apresentadas no capítulo 4. 

Quanto ao método aplicado ao estudo bibliográfico, a pesquisa é 

descritiva, de natureza básica com objetivo exploratório e descritivo, e baseia-

se na formulação de proposições a partir das quais as conclusões obtidas 
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podem ser deduzidas, e por meio das quais se podem fazer previsões em 

busca de explicações (OLIVEIRA NETTO, 2008). 

Na segunda parte deste trabalho, foi desenvolvido um 

questionário para pesquisa de campo composto por questões fechadas e um 

roteiro de pesquisa para entrevista semi-estruturada realizada em contato 

direto com os entrevistados. 

Para Severino (2009, p.123), na pesquisa de campo 

[...] o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio. A coleta 
dos dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos 
ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem intervenção e 
manuseio por parte do pesquisador. Abrange desde os 
levantamentos (surveys), que são mais descritivos, até estudos mais 
analíticos. 

A pesquisa e o questionário têm exclusivamente o objetivo de 

juntas permitir estabelecer o relacionamento entre as variáveis Turismo, RV,RA 

e DR. Foi enfatizado tanto para o respondente do questionário quanto ao 

entrevistado que os dados e informações obtidas seriam de caráter sigiloso e 

anônimo. 

Severino (2009, p. 123) enfatiza que o questionário "é um 

conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a 

levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a 

conhecer a opinião dos membros sobre os assuntos em estudo". 

A entrevista semi-estruturada com roteiro pré-estabelecido 

elaborado de forma mista com perguntas abertas e fechadas permitiu e 

motivou o entrevistado a expressar-se livremente sobre a questão 

apresentando o seu ponto de vista.  

As entrevistas foram todas realizadas nos escritórios dos 

entrevistados em dias e horários designados por eles. O primeiro contato 

realizado com os entrevistados foi por telefone, onde o pesquisador apresentou 

o propósito do contato. A seleção dos profissionais a serem entrevistados foi 

feita em função do pesquisador já conhecer previamente os entrevistados. 
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Foram entrevistados seis profissionais atuantes no setor de 

turismo da região de Franca, todos com vivência mínima de dez anos na área 

em que atuam. O grupo de entrevistados foi composto por profissionais de 

diversos setores do turismo caracterizando um grupo heterogêneo, aspecto 

interessante para o trabalho porque permite obter-se visões de diversos 

segmentos do setor. Abaixo apresenta-se a o perfil da amostra: 

 1 agente de turismo e proprietária de agencia de viagem; 

 1 agente de turismo com formação acadêmica em turismo; 

 1 proprietário de duas posadas; 

 1 proprietário de hotel fazenda; 

 1 instrutor de mergulho (turismo de mergulho em águas 

abertas) 

 1turismóloga, jornalista e especialista em turismo 

Para a condução das entrevistas foi utilizado um roteiro de 

perguntas dividido em quatro blocos de acordo com os objetivos de pesquisa. 

O Roteiro de pesquisa utilizado está disponível no Anexo 1. 

Os blocos foram estruturados com perguntas comuns ao contexto 

abordado, de forma que uma questão se relacionasse com a outra. No Bloco I 

trata-se de questões sobre o potencial turístico da região de Franca. Buscou-se 

neste bloco ter a opinião dos entrevistados sobre os potenciais turísticos de 

nossa região, sejam estes urbanos ou rurais e a contribuição destes para o 

desenvolvimento de nossa região, qual a atração turística da região na opinião 

do entrevistado é a mais interessante, se a promoção e a divulgação dessas 

atrações são realizadas de maneira adequada e quais as formas alternativas 

de divulgação podem ser implementadas para favorecer o turismo da nossa 

região. 

Nos blocos II e III foram formuladas questões sobre o que o 

entrevistado acha sobre os potenciais benefícios do uso de Realizada Virtual 
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(bloco II) e Realidade Aumentada (bloco III) aplicadas ao Turismo. As questões 

foram as mesmas em cada bloco mudando o foco da pergunta sobre a 

tecnologia em questão. Antes de iniciar a entrevista referente RV e RA 

apresentou-se um exemplo de uso de RV e um exemplo de RA, para permitir 

ao entrevistado vivenciar a experiência virtual e conhecer um pouco sobre 

estas tecnologias e dessa forma ter mais conhecimento sobre as tecnologias. 

As perguntas sobre o potencial de uso de RV e RA iniciam 

questionando se o entrevistado conhece ou não essas tecnologias, se já usou 

e se sabe de algum trabalho desenvolvido utilizando RV ou RA aplicadas ao 

turismo, caso saibam de alguma aplicação opinar sobre a efetiva contribuição 

destes trabalhos à promoção do turismo. Por fim, caso o entrevistado tenha 

aprovado o uso de RV e RA pergunta-se se investiria o seu dinheiro no 

desenvolvimento destes produtos afim de promover os seus negócios 

turísticos, em caso de não aprovação de uso de RV e RA, que dissesse quais 

os motivos pelo qual não investiria nestas tecnologias. 

As questões do bloco IV dizem respeito à aprovação do 

entrevistado sobre o uso de RV e RA na promoção do turismo e qual das duas 

tecnologias é a mais interessante e oferece melhor retorno ao ser aplicada. 

Perguntou-se ao entrevistado se ele acha viável investir nessas tecnologias 

para a promoção do turismo na região de Franca.  

Como fechamento da entrevista que opine sobre quais os órgãos, 

instituições ou atores sejam os responsáveis para favorecer a implantação 

dessas tecnologias na região e de forma livre apresente suas sugestões para o 

desenvolvimento do setor de turismo na região de Franca. 

As entrevistas com empresários e especialistas em turismo foram 

realizadas com agendamento junto ao entrevistado em local de sua 

preferência. Após os cumprimentos e agradecimentos por parte do pesquisador 

passamos a apresentação do objetivo da pesquisa. Para melhor andamento 

daentrevista optamos por apresentar as tecnologias de RV e RA aos 

entrevistados antes do início da entrevista, bem como fazer as considerações 

necessárias sobre o uso de cada uma das tecnologias.  
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Para apresentar a Realidade Virtual usamos os óculos de RV 

mostrado na figura 1, adquirido no mercado feito em papelão, mas bastante 

funcional que permite vivenciar a experiência de sermos inseridos no mundo 

virtual. 

 

Figura 1: Óculos de Realidade Virtual 

 

Fonte: Google CardBoard 

O aplicativo utilizado na experiência é o Roler Coaster Vr, 

aplicativo adquirido por R$ 5,00, com a finalidade de permitir aos entrevistados 

vivenciar a experiência de sentir-se imerso no ambiente virtual.  

Para entendimento e conhecimento da tecnologia de Realidade 

Aumentada apresentamos um vídeo disponível na internet onde animais são 

inseridos ao mundo real criando um cenário misto de realidade e virtualidade 

como mostrado na figura 2. 
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Figura 2: Imagem de Realidade Aumentada 

 

Fonte: Appshaker.co.uk 

As entrevistas foram todas gravadas e posteriormente transcritas 

com vistas a relatar as contribuições de cada um dos entrevistados. A análise 

foi feita pelo método de análise de conteúdo das falas obtidas nas entrevistas. 

A pesquisa descritiva de campo, com uso de questionário para 

coleta de dados primários foi distribuída pela Internet, através de convite 

enviado por e-mail aos respondentes. As respostas foram recebidas de forma 

anônima e foram utilizadas exclusivamente para esta pesquisa científica 

acadêmica.Teve-se a colaboração de diversas pessoas que encaminharam o 

questionário para conhecidos de seu convívio pessoal e profissional a fim de 

permitir constituir um grupo de entrevistados (amostra) maior e heterogêneo. 

Composto por 15 perguntas o questionário foi dividido em três 

grupos onde procuramos caracterizar o perfil dos diversos participantes sobre 

os seguintes aspectos: perfil do entrevistado, conhecimento de Realidade 

Virtual e conhecimento de Realidade Aumentada. Uma visão do questionário 

disponível online está disponível no Anexo 2. 

O primeiro bloco de questões, refere-se ao perfil dos 

entrevistados, abordando o aspecto socioeconômico e qual o seu 

enquadramento na utilização de dispositivos móveis. 
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O segundo bloco trata especificamente da tecnologia de RV, 

investigando se o respondente tem conhecimento da tecnologia de RV. Após a 

resposta espontânea desta questão, foi apresentado um vídeo para o 

entrevistado que continha uma explicação de como funciona a realidade virtual. 

Após assistir o vídeo, questionou-se o respondente se já utilizou a tecnologia, 

se a utilizaria e se acha RV importante na promoção de produtos e serviços 

turísticos. As escalas das questões foram de 1 a 5, em formato de Escala de 

Likert. 

Segundo PMKT (2014) a escala de verificação de Likert: 

consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de 
afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os 
respondentes emitirão seu grau de concordância. Nesta escala os 
respondentes se posicionam de acordo com uma medida de 
concordância atribuída ao item e, de acordo com esta afirmação, se 
infere a medida do construto 

O terceiro e último bloco de questões trata de forma equivalente 

ao bloco II especificamente da tecnologia de RA, investigando se o 

respondente tem conhecimento da tecnologia e após ver um vídeo específico 

sobre RA, se já utilizou a tecnologia, se utilizaria e se acha RA importante na 

promoção de produtos e serviços turísticos. 

A análise dos dados obtidos pelos questionários foi feita por meio 

de análise estatística descritiva, pela frequência relativa das variáveis 

pesquisadas. Marconi e Lakatos (2011, p.20) definem análise de dados ou 

explicação dos dados como "a tentativa de evidenciar as relações existentes 

entre o fenômeno estudado e outros fatores". Espera-se que a análise desses 

dados possa permitir a sugestão de possíveis usos da tecnologia para a 

promoção do Turismo Regional em Franca/SP. 
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3 TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Apresenta-se nesta seção, conceitos e definições que envolvem o 

Turismo e o Desenvolvimento Regional, contextualizando-o e assim permitindo 

que se possam realizar conclusões a respeito do problema proposto. 

3.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL 

Ao se iniciar o estudo acadêmico sobre Desenvolvimento, é 

comum se relacionar a Crescimento. Segundo Mendes (2008), a diferença 

entre Desenvolvimento e Crescimento é que este não proporciona igualdade 

nem justiça sociais, pois não considera aspectos da qualidade de vida, apenas 

o acúmulo de riquezas por concentração. Para que ocorra o Desenvolvimento, 

é fundamental a geração de riquezas que deve ser distribuída por toda a 

população com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e a qualidade 

ambiental do planeta. 

Segundo Braga Filho (2011, p.171): 

Os fluxos econômicos são capazes de gerar riqueza e produzir 
resultados em geral de caráter mais quantitativo, contudo, nem 
sempre são suficientes e capazes de reduzir certos estoques - tais 
como o de pobres, de desempregados, etc. - e ainda, contribuir para 
que se alcance uma melhor qualidade de vida para a sociedade. 

Este autor corrobora as considerações de Mendes (2008) quando 

afirma que é necessário distinguir acuradamente os dois conceitos. 

Crescimento aponta para uma evolução fundamentalmente econômica 

enquanto desenvolvimento tem um foco interdisciplinar considerando todas as 

dimensões relevantes da sociedade. 

Assim, para a obtenção de sucesso ao combate das 

desigualdades sociais, é necessário que ocorra o desenvolvimento econômico, 

obtido com a descentralização econômica, distribuindo-se a renda. Dessa 

forma, é possível promover o acesso de todos a diversos bens e direitos, como 
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saúde, educação, segurança, lazer entre muitos outros, inclusive o direito de 

consumir não apenas aqueles itens de primeira necessidade. Ventura (2009, 

p.49) destaca que: “O desenvolvimento é um processo complexo e almejado 

historicamente por todas as nações do mundo”, que buscam aumentar a 

qualidade de vida de sua população. Entretanto, é necessário saber como 

promovê-lo.  

Segundo Bresser (2006, p.1): 

O desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que passa a 
ocorrer nos países ou estados-nação que realizam sua revolução 
capitalista, e se caracteriza pelo aumento sustentado da 
produtividade ou da renda por habitante, acompanhado por 
sistemático processo de acumulação de capital e incorporação de 
progresso técnico. Uma vez iniciado, o desenvolvimento econômico 
tende a ser relativamente automático ou auto-sustentado na medida 
em que no sistema capitalista os mecanismos de mercado envolvem 
incentivos para o continuado aumento do estoque de capital e de 
conhecimentos técnicos. Isto não significa, porém, que as taxas de 
desenvolvimento serão iguais para todos: pelo contrário, variarão 
substancialmente dependendo da capacidade das nações de 
utilizarem seus respectivos estados e sua principal instituição 
econômica, o mercado, para promover o desenvolvimento. 

Dessa forma, não basta que um país seja capitalista e que esteja 

em crescimento para que ocorra o verdadeiro desenvolvimento, que levaria a 

uma real e ampla melhoria da qualidade de vida da população como um todo. 

Esse processo só ocorrerá se houver uma intenção e a efetivação de ações 

governamentais que visem a levar a uma distribuição de renda “sustentável” ou 

seja, não se refere aqui a atitudes assistencialistas, mas a uma distribuição dos 

meios de produção de renda (o que se pode realizar por meio da educação, 

entre outros). 

A partir da segunda metade do século XX a humanidade vem 

passando por mudanças relevantes no que se refere à cultura, economia, 

tecnologia, desenvolvimento social e político. A globalização econômica 

permite que a produção e o consumo sejam distribuídos para além das 

fronteiras antes limitadoras do desenvolvimento. Em contraponto, observa-se 

um aumento das desigualdades econômicas e sociais entre os povos; cresce 

também a violência e o desrespeito aos direitos humanos, apesar da ativa 

manifestação destes grupos em âmbito mundial (VENTURA, 2009). 
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Ventura (2009) afirma que quando da criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 1945 já se iniciou uma oficialização da preocupação 

com as diferenças entre os países. A fim de diminuir essas diferenças, 

promulgou-se o direito ao desenvolvimento, um conjunto de ações cooperativas 

que deveriam promover a ética e a solidariedade no processo de globalização, 

através da "cooperação dos países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento, fundada no conceito de justiça econômica distributiva" 

(VENTURA, 2009, p.49). 

Corroborando os conceitos apresentados, Bassan e Siedenberg 

(2008) afirmam que há alguns anos, entende-se desenvolvimento apenas como 

crescimento econômico. A análise era baseada no aumento da produtividade e 

da renda de uma região ou país. Entretanto percebeu-se que não bastava 

apenas aumentar a renda. Existiam outras variáveis, de cunho social, a serem 

consideradas nas avaliações. Aspectos sociais se tornaram elementos 

importantes na definição conceitual de desenvolvimento, envolvendo variáveis 

como educação, saúde, moradia, transporte e lazer, dentre outros. 

Bassan e Siedenberg (2008) afirmam: 

Buscando dar mais atenção ao lado social, os autores e 
pesquisadores que utilizavam o conceito de desenvolvimento 
passaram a observar, cada vez mais, as necessidades que existiam 
em determinado país ou região, deixando de lado uma mera análise 
quantitativa (crescimento), medida através da renda per capta, e 
passando a dar ênfase, também, para uma análise qualitativa do 
bem-estar da população (BASSAN e SIEDENBERG, 2008, p. 138). 

Países desenvolvidos buscam associar ao seu crescimento 

econômico, representado por aumento de renda e de produtividade, o 

desenvolvimento econômico e social com vistas a suprir as necessidades 

sociais de sua população, mantendo-a em níveis de satisfação elevados, 

sustentando o consumo e o crescimento do país. Por outro lado, países em 

desenvolvimento ou subdesenvolvidos ainda focam essencialmente o 

crescimento buscando aumento de renda, deixando de considerar as 

desigualdades causadas por sua má distribuição (BASSAN e SIEDENBERG, 

2008). 

Dessa forma, desenvolvimento econômico seria um momento de 
transição, uma passagem da condição de país de terceiro mundo, 
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subdesenvolvido, pobre, para a de um país desenvolvido, rico; de 
uma economia tradicional rural, de subsistência, para uma economia 
sofisticada, modernizada e industrializada. Assim, essa definição traz 
incorporada não apenas a ideia da melhor condição econômica, mas 
também a de maior dignidade humana, mais segurança, justiça e 
igualdade (BASSAN e SIEDENBERG, 2008, p. 138). 

O acentuado processo de globalização e de comércio 

internacional, facilitado pelas tecnologias de informação e comunicação 

especialmente a internet, tem exigido que a população de um país se 

mantenha bem informada sobre as ocorrências mundiais e bem educada em 

graus elevados de formação técnica e acadêmica, para que políticas possam 

ser aplicadas de acordo com as demandas e necessidades de cada região 

considerando suas potencialidades específicas. Dessa forma, pode-se afirmar 

que o desenvolvimento não é apenas responsável por uma mudança no 

sistema econômico, mas também responde por uma mudança no 

comportamento dos homens, associado a uma transformação nas instituições 

públicas e privadas (BASSAN e SIEDENBERG, 2008, p. 139). 

Confirmando o ponto de vista de Bassan e Siedenberg, Vázquez 

(1995), destaca que durante o processo de desenvolvimento a competência 

empresarial é um elemento estratégico elementar que não pode ser 

desconsiderado, haja visto que na fase de desenvolvimento os 

empreendedores surgem "espontaneamente", seduzidos pelas possibilidades 

de realizar seus projetos, criando condições favoráveis que permitam o 

surgimento de novos negócios e melhoramentos para a região (VÁZQUEZ, 

1995). 

Para uma melhor análise proposta por este trabalho importa que 

se defina o recorte da dimensão espacial ou de delimitação geográfica 

considerada neste estudo. 

A ideia de região com que se pretende trabalhar aqui ultrapassa o 

conceito de “paisagens naturais ao longe”, tomando-se como espaços ao 

mesmo tempo sociais, econômicos, tecnológicos, culturais e naturais (CUNHA, 

2008).  
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O recorte regional é importante para que se considerem as 

características específicas de cada território, seu potencial econômico, sua 

paisagem, seu estoque de recursos naturais, sob a perspectiva da 

sustentabilidade e da biodiversidade. 

De acordo com Silva e Braga Filho(2010), “entende-se localidade 

como um município, parte de um município, um conjunto de municípios, um 

estado e até mesmo uma região”. 

Braga Filho (2011, p.164) afirma que 

Ainda que grosseiramente, entende-se por território a área de um 
país, ou estado, ou província, ou a área de uma cidade.O território ou, 
a cidade é compreendido como um espaço de construção e de 
(dês)construção forjado pelas relações do homem com outros da 
mesma espécie.  

Entre essas relações das quais se constituem as sociedades, 

destacam-se aquelas relativas ao trabalho:  

Na base de todas as relações humanas, determinando e 
condicionando a vida, está o trabalho – uma atividade humana 
intencional que envolve formas de organização, objetivando a 
produção dos bens necessários à vida humana. Essa organização 
implica uma dada maneira de dividir o trabalho necessário à 
sociedade e é determinada pelo nível técnico e pelos meios 
existentes para o trabalho, ao mesmo tempo em que os condiciona; 
[...] inclusive quanto à apropriação do produto do trabalho (BRAGA 
FILHO, 2011, p.164). 

Portanto entende-se que, a própria instituição “trabalho” determina 

diferenças em seus resultados em termos de geração de renda, uma vez que 

sua especialização maior ou menor (assim como a valorização de seu produto) 

irá determinar diferentes níveis de resultados financeiros. Além disso, ainda 

tomando-se em conta as afirmações de Braga Filho (2011), depreende-se que 

essa divisão do trabalho que ocorre em toda sociedade acarreta também uma 

divisão entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que 

venderão apenas sua mão de obra.  

Essas características levarão a uma tendência a concentração em 

determinados e/ou regiões tanto de atividades produtivas quanto de renda. 
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Assim, Tomazzoni (2009, p. 45) relaciona o desenvolvimento com 

essa tendência à concentração:  

A visão sistêmica da concentração regional das atividades produtivas 
é uma estratégia relevante para entender as variáveis que dificultam 
ou impulsionam o desenvolvimento. Além disso, essa 
contextualização teórico espacial possibilita identificar e validar 
elementos relevantes da estrutura do modelo de análise da realidade 
das cadeias produtivas que constituem a macro cadeia produtiva do 
turismo regional. 

Considerando a dimensão territorial brasileira  e  a  busca  do 

desenvolvimento, Bandeira (1999, p. 8) aponta que:  

[...] torna-se cada vez mais claro que as abordagens centradas no 
nível de abrangência territorial das grandes regiões—Norte,  
Nordeste,  Centro-Oeste,  Sudeste  e  Sul  —  devem  ser  
substituídas  por  iniciativas  de abrangência sub-regional ou local, 
que possam ser melhor calibradas com base  em  diagnósticos  mais  
precisos  da  situação  e  das  potencialidades dessas áreas menores, 
cuja problemática tende a ser mais homogênea 

É necessário, dessa forma, que se estude a questão do 

desenvolvimento regional, ao se pensar no tema do desenvolvimento. 

Silva e Braga Filho (2010) destacam que:  

desenvolvimento regional é composto por um conjunto de relações 
tendente a explicar a elevação do bem-estar de uma região. [...] O 
desenvolvimento econômico local ou regional pode ser definido 
também pelo conjunto de estratégias e ações para ativar a economia 
da localidade. 

Não são apenas as condições físicas da região que determinarão 

seu maior ou menor nível de desenvolvimento, como se pode observar na 

explanação de Hugon (1984, p.103): 

Adam Smith fez um aprofundado estudo do trabalho e da sua 
produtividade. Servirá essa produtividade de base à explicação da 
riqueza das diferentes nações: “Não se vêem, porventura – escreve 
Smith – povos pobres em terras vastíssimas, potencialmente férteis, 
em climas dos mais benéficos? E, inversamente, não se encontra, por 
vezes, uma população numerosa vivendo na abundância em um 
território exíguo, até algumas vezes em terras penosamente 
conquistadas ao oceano, ou em territórios que não são favorecidos 
por dons naturais? Ora, essa é a realidade. É por existir uma causa 
sem a qual os recursos naturais, por preciosos que sejam, nada são, 
por assim dizer. Uma causa que ao atuar, pode suprir a ausência ou 
insuficiência de recursos naturais. Em outros termos, uma causa 
geral e comum de riqueza, causa que, atuando de modo desigual 
entre os diferentes povos, explica as desigualdades de riquezas de 
cada um deles. Essa causa dominante é o trabalho. E, para Smith, a 
proporção segundo a qual o produto desse trabalho reparte-se por 
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entre um número maior ou menor de consumidores é que torna uma 
nação mais ou menos rica 

 

Trata-se, portanto, de questões que devem ser levadas em conta 

ao se propor políticas de desenvolvimento regional, conforme Ablas (1991, p. 

45):  

[...]o desenvolvimento  de  uma  área qualquer repousa  sobre  a  
resposta  das  atividades internas  a  um  crescimento  de  demanda  
oriundo  do  exterior.  Esse crescimento é ampliado pela  expansão  
das  atividades  econômicas  locais,  através  de  um  mecanismo  
multiplicador,  semelhante  ao  de  investimentos  e  ao  de comércio 
exterior,  nos modelos macroeconômicos nacionais. 

Para melhor caracterizar o processo, pode-se imaginar que  as 
atividades regionais possam ser classificadas em três grupos distintos 
(ABLAS, 1991, p. 45):  

a) atividades exportadoras ou básicas;  

b) atividades produtoras de bens e serviços finais para o mercado 
regional;  

c)atividades produtoras de bens intermediários, ligadas as duas 
primeiras. 

A partir dessa classificação, inicia-se um processo de 

compreensão das possibilidades de crescimento e de desenvolvimento da 

região.  

Estabelecida essa “vocação” regional e traçado um plano de 

crescimento, é necessário levar-se em consideração o sentido de 

desenvolvimento, para que se o realize plenamente.  

3.1.1 Desenvolvimento Humano e Social 

Está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil 

na edição revisada de 2012, promulgada em 1988, no Art. 3º, que constituem 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (2012): 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 
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III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação(Constituição da República Federativa do Brasil, 
2012,p.11). 

Dessa forma, já a Constituição Brasileira determina que não se 

pode buscar o crescimento econômico da Nação a qualquer custo, 

desprezando-se as necessidades individuais dos cidadãos. 

Nesse sentido, Sen (2010, p.10) enfatiza que: 

[...] O sucesso de uma sociedade deve ser avaliado pelas liberdades 
concretas de que gozam os seus membros. [...] A liberdade é não só 
a base da avaliação do sucesso e do fracasso, mas também a 
principal determinante da iniciativa individual e da eficácia social. 

Essa “eficácia social” refere-se justamente à capacidade do país 

de prover as necessidades básicas de seus cidadãos, assim como 

proporcionar-lhes liberdade, a qual só se pode alcançar por meio do 

pensamento crítico e do trabalho digno. 

A experiência brasileira, entretanto, contradiz o previsto na 

moderna Constituição Nacional. Os cidadãos têm o direito de serem livres e de 

participarem do desenvolvimento em todas as vertentes, mas esse direito não 

sai do papel, no caso da maioria dos brasileiros. É necessário que iniciativas 

garantam o trabalho, como articulador entre crescimento e desenvolvimento 

humano, formando-se homens com elevada autoestima. 

Historicamente, observa-se que o sucesso no combate às 

desigualdades depende em grande parte do crescimento econômico 

sustentado. Cepal (2008, p.8) confirma que:  

"[...]por si só, o crescimento econômico pode não ser suficiente — a 
maneira como a riqueza é criada e distribuída tem um papel 
igualmente importante na construção de sociedades mais prósperas e 
justas".  

Ainda segundo Cepal (2008, p.8), é importante adequar o modelo 

de desenvolvimento adotado pelos países da América Latina, a fim de garantir 

o crescimento e a extensão dos benefícios conquistados ao maior número 

possível de indivíduos. 
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Existem alguns organismos ou organizações internacionais, 

também conhecidas como instituições multilaterais ou Organizações 

Intergovernamentais, que são instituições criadas por estados soberanos 

(nações ou países) do mundo inteiro, que respeitando certos critérios 

contratados têm o objetivo de favorecer o desenvolvimento integral das 

condições sociais, políticas, saúde, educação, segurança e econômicas dos 

seus associados. Algumas das organizações internacionais que fazem parte 

deste grupo estão: 

ONU (Organização das Nações Unidas) - 1945 

OEA (Organização dos Estados Americanos) - 1948 

OMC (Organização Mundial do Comércio) - 1994 

OCDE (Organização para a Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico) - 1960 

OMS (Organização Mundial da Saúde) - 1948 

OIT (Organização Internacional do Trabalho) - 1919 

FMI (Fundo Monetário Internacional) - 1945 

OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) - 1949 

Pode-se observar que são organizações reconhecidas 

mundialmente, a OIT quase centenária que trabalham sob os seguintes pilares 

estratégicos: 

● adotar normas comuns de comportamento político, social, 

etc. entre os países-membros; 

● prever, planejar e concretizar ações em casos de urgência 

(solução de crises de âmbito nacional ou internacional, originadas de conflitos 

diversos, catástrofes, etc.); 

● realizar pesquisa conjunta em áreas específicas; 
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● prestar serviços de cooperação econômica, cultural, 

médica, etc. 

 

Cepal (2008, p.8) destaca ainda que: 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) tem 
como foco a promoção do desenvolvimento humano, entendido como 
a criação de condições para que as pessoas possam desenvolver 
plenamente seu potencial e levar uma vida produtiva e criativa de 
acordo com suas necessidades e interesses. Por meio de 
cooperações técnicas e da divulgação dos índices de 
desenvolvimento humano em diversos países, tem contribuído para 
que as nações possam identificar as melhores estratégias para atingir 
os [Objetivos de Desenvolvimento do Milênio] ODM sem se limitarem 
às médias nacionais. 

[...] Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), PNUD e 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) compartilham a 
convicção de que o trabalho decente tem impactos reais sobre a 
pobreza e sobre o desenvolvimento humano. 

Esses órgãos internacionais buscam fazer com que os países 

possam oferecer oportunidades para os cidadãos, constituindo-se assim 

sociedades mais justas. Ainda nesse sentido, para que os benefícios do 

crescimento se estendam a todos os cidadãos, é necessário que políticas 

públicas sejam planejadas especificamente para cada região, como se afirmou 

anteriormente. Um estudo da região é fundamental para que se conheçam as 

características, especificidades e potencialidades locais. 

Para Tomazzoni (2009) a importância dos clusters para o 

desenvolvimento local e regional. Esclarecendo que um cluster constitui-se no 

agrupamento de empresas que desenvolvem atividades correlatas e inter-

relacionadas, num espaço geográfico comum que competem e cooperam entre 

si. Também é conhecido como Arranjo Produtivo Local (APL) e se constitui de 

um aglomerado de empresas que se interrelacionam por elementos comuns ou 

complementares. A área em que se localizam pode variar de uma cidade a um 

país ou mesmo constituir uma rede de países vizinhos (TOMAZZONI, 2009). 

Tomazzoni (2009) destaca como características do cluster: 

abrangência de fornecedores; ramificação dos canais de distribuição e clientes; 

presença de instituições governamentais e de ensino; fomento à produtividade; 
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estímulo à inovação e aos novos negócios; acesso a empregos, informações e 

conhecimentos; atração de atividades correlatas; incentivo à qualidade; 

agilidade; poder de influência; valorização da localização e do ambiente 

circundante. 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

Países de língua latina, como o Brasil, têm dificuldades para 

distinguir alguns termos fundamentais relacionados às ciências políticas, como 

a palavra "política". Em países de língua inglesa a distinção é bastante clara 

utilizando-se os termos politics e policy (SECCHI, 2013).  

Secchi (2013) os define da seguinte forma: “politics caracteriza a 
atividade e a competição política; policy é utilizado para orientações 
para decisão e ação enquanto que publicpolicy refere-se ao conteúdo 
concreto e simbólico das decisões políticas e do processo de 
formulação e atuação dessas decisões”. 

JusBrasil (2016) define politics como  "a atividade humana ligada 

a obtenção e manutenção dos recursos necessários para o exercício do poder 

sobre o homem", ou seja, a competição pelo poder ou o jogo político, e este é o 

sentido mais presente no entendimento dos falantes da língua portuguesa. 

O segundo sentido da palavra política é expresso pelo termo 

policy, que caracteriza a "relação com decisão e ação", quer dizer, ação social, 

de direito a vida, saúde, educação, habitação direitos de dignidade e cidadania. 

O termo políticas públicas está relacionado ao segundo sentido da 

palavra "política”. Segundo Carvalho (2010, p. 2), “a política pública surge 

como uma forma de equacionar problemas econômicos e sociais de maneira a 

promover o desenvolvimento do país”. 

É nessa acepção que o termo “políticas públicas” é tomado ao 

longo deste trabalho.  

De acordo com Souza (2006, p.21): 
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Entender a origem e a ontologia de uma área do conhecimento é 
importante para melhor compreender seus desdobramentos, sua 
trajetória e suas perspectivas. A política pública enquanto área de 
conhecimento e disciplina acadêmica nasce nos EUA, rompendo ou 
pulando as etapas seguidas pela tradição europeia de estudos e 
pesquisas nessa área, que se concentravam, então, mais na análise 
sobre o Estado e suas instituições do que na produção dos governos. 
Assim, na Europa, a área de política pública vai surgir como um 
desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre 
o papel do Estado e de uma das mais importantes instituições do 
Estado - o governo -, produtor, por excelência, de políticas públicas. 
Nos EUA, ao contrário, a área surge no mundo acadêmico sem 
estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do Estado, 
passando direto para a ênfase nos estudos sobre a ação dos 
governos. 

Não existe uma única, nem a melhor definição sobre o que seja 

política pública (SOUZA, 2006, p.24).  

O termo política pública é estudado em várias épocas da história, 

de acordo com fatores espaciais e mudanças condizentes até o presente, 

quando se dispõem de novas tecnologias, valores e culturas diversificadas, 

assumindo o eterno princípio aristotélico: "políticas públicas devem buscar o 

bem comum, o interesse da coletividade" (CARVALHO, 2009, p.14). 

Secchi (2013, p.2) define Política Pública como uma diretriz 

elaborada para enfrentar um problema público de interesse coletivo e 

relevante. Souza (2006) acredita que entre tantas definições de diversos 

especialistas, a que melhor exprime o conceito de política pública é a definição 

de Lasswell, segundo o qual "decisões e análises sobre política pública 

implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por que e que 

diferença faz?" 

Política pública é um plano de ação desenvolvido para enfrentar 

um problema público (SECCHI, 2013). 

Secchi (2013) segue afirmando que: 

[...]o que define se uma política é ou não pública é a sua intenção de 
responder a um problema público, e não se o tomador de decisão tem 
personalidade jurídica estatal ou não estatal. São os contornos da 
definição de um problema público que dão à política o adjetivo 
‘pública’. 

A perspectiva de política pública vai além da perspectiva de políticas 
governamentais,na medida em que o governo, com sua estrutura 
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administrativa, não é a única instituição a servir à comunidade 
política, isto é, a promover ‘políticas públicas'. 

Enfim, o termo Políticas Públicas também pode ser definido como 

o conjunto de reivindicações de diversos segmentos da sociedade que buscam 

defender seus interesses, sejam aqueles específicos (sistema de captação de 

água, por exemplo) ou gerais (melhoria na segurança pública, melhores 

condições de saúde, educação ou moradia) (SEBRAE-MG, 2008). 

Arretche (2003) destaca que o crescente interesse pelos estudos 

acadêmicos relacionados às políticas públicas no Brasil sinaliza mudanças da 

sociedade brasileira, que passa a se interessar por assuntos como política 

governamental, democracia, funcionamento do governo e do estado, eleições, 

direito social, entre outros. 

Disciplinas sobre o tema foram inseridas à matriz curricular dos 

cursos de graduação; os programas de pós-graduação criaram linhas de 

pesquisa voltadas para esse campo do conhecimento, agências de fomento 

facilitam o financiamento para pesquisas nessa área (ARRETCHE, 2003). 

Souza (2006, p. 20), reforça: 

As últimas décadas registraram o ressurgimento da importância do 
campo de conhecimento denominado políticas públicas, assim como 
das instituições, regras  e  modelos que regem sua  decisão,  
elaboração,  implementação  e  avaliação.  Esse ressurgimento deve-
se,  em grande parte, às restrições  financeiras e políticas  que estão 
sendo  impostas aos governos, gerando demandas pela elaboração 
de políticas públicas eficientes e efetivas. Vários fatores contribuíram 
para o  crescimento  da  importância  do  campo  da  política  pública,  
tanto  nos países  industrializados  como  nos  em  desenvolvimento.  
O primeiro fator  foi  a  adoção  de políticas restritivas de gasto, que 
passaram a dominar a agenda da maioria dos países, em especial  os  
em  desenvolvimento. 

Essa necessidade de restrição dos gastos públicos levou ao 

estudo e produção de políticas públicas que possam alcançar, com mais 

eficiência, o objetivo do bem comum.  

Por suas características físicas, especialmente, o Brasil possui um 

grande potencial turístico, o qual pode ser utilizado por políticas públicas com a 

finalidade de se promover o desenvolvimento.  
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A seguir, a pesquisa discorrerá sobre o turismo e suas 

características como atividade econômica, a fim de abordar a questão das 

políticas públicas voltadas para essa área e, especificamente, a utilização da 

realidade virtual e aumentada para o fomento da atividade na região. 

3.3 TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL 

O produto turismo é composto por um conjunto de bens e serviços 

interdependentes que o tornam extremamente complexo. É um produto distinto 

de todos os outros bens duráveis, industrializados ou do comércio e de outros 

demais tipos de serviços prestados pelo setor. 

O turismo é simultaneamente ócio e trabalho, produto do modo de 
viver contemporâneo, cujos serviços criam formas confortáveis e 
prazerosas de viver, restritas a poucos (CORIOLANO, 2006, p. 368). 

Turismo é uma vertente das ciências sociais e não das ciências 

econômicas, apesar de que esta última pode ser a razão de tal movimento, 

pois a atividade turismo transcende as esferas das meras relações da balança 

comercial (REVISTA TURISMO, 2003). 

Turismo é um produto intangível, que por não poder ser percebido 

de forma tátil é sentido pelo consumidor em forma de experiência vivencial. 

Esse bem de consumo abstrato tem que ser tratado de forma diferente dos 

demais bens tangíveis comumente adquiridos no mercado (RUSCHMANN, 

1999). 

“O turismo é uma atividade que se realiza em sociedade, portanto 

existe na sociedade e, como tal, é produzido pela interação entre os vários 

atores que a forma” (DAMIÁN, 2009, p.110). Segundo Andrade (2000) “a 

sociologia capta o turismo como um fator de desenvolvimento no âmbito 

econômico e sociocultural, observando junto com outras ciências sociais, a 

incidência que este fenômeno exerce nas sociedades” (ANDRADE, 2000, p. 

90). De fato, a sociologia possui grande influência no tema turismo, dado tratar-

se de um fenômeno social moderno (MAZÓN, 2001, apud MARUJO, 2013), 
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que tem interferência em diversos temas como, por exemplo, no estilo de vida 

de uma comunidade, na cultura e no encontro entre sociedades diferentes. 

De acordo com Coriolano (2006, p. 371) o turismo 

[...] produz espaços estandardizados e controlados pelas redes 
mercantis  transnacionais  que  dificultam  o  crescimento  das 
empresas locais e regionais. O turismo, enquanto negócio, visa à 
obtenção de lucros; ao mesmo  tempo,  desenvolvê-lo  implica  
continuar  a  distribuição  injusta  da riqueza. Produz contradição  ao  
se  propor  ao  desenvolvimento  local, preservar lugares, e proteger 
as culturas, obtendo, ao contrário, a transformação do espaço em 
mercadoria, massificação das culturas, atendendo as necessidades 
dos que vem de fora em detrimento dos que ali habitam. apesar de a 
expectativa principal do turismo ser o lucro e concentrar riqueza e 
renda, também cria oportunidades de ganhos para os trabalhadores e 
os lugares mais pobres. 

Coriolano (2006, p.372), destaca como positiva 

[...] a descoberta comunitária de um outro turismo possível. Diferindo 
na forma como o turismo é explorado, ou como se dão as relações 
sociais de produção, que determinam mais ou menos exploração e 
concentração de renda. As explorações exacerbadas nas relações de 
trabalho associam-se às relações mais flexíveis e adaptadas aos 
interesses das comunidades locais. Por conseguinte, executivos de 
resorts e ambulantes vendedores de souvenir e artesanatos são 
igualmente trabalhadores no turismo. Ao mesmo tempo em que a 
tendência de acumulação cresce na maioria dos lugares e na maior 
parte dos negócios turísticos, inclusive no Brasil e no Ceará, 
emergem ricas experiências voltadas para menor exploração do 
trabalho, com melhores ganhos para os trabalhadores, além dos 
capitalistas, distribuindo melhor os resultados do trabalho social e 
fazendo valer os valores comunitários. 

Turismo trata-se de atividade econômica na qual se vendem 

inúmeros produtos e/ou serviços voltados à promoção de viagens e ao 

atendimento de viajantes.O Turismo nasce da vontade de ultrapassar 

fronteiras, e a curiosidade de conhecer o novo são elementos fortes que o 

impulsionaram através dos tempos. Pesquisadores consideram a viagem 

realizada no século X a.C., de uma rainha da cidade de Sabá (distante 2000 

km de Jerusalém) que deixou seu palácio a sudoeste da Arábia para visitar o 

Rei Salomão em Jerusalém, como um dos marcos do início do turismo(CNC, 

2005). 

Ainda segundo a mesma publicação (CNC, 2005), o turismo 

começou a existir como atividade econômica no século VII a.C., na Grécia 

Antiga, na cidade de Olímpia, onde eram realizados eventos desportivos de 
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quatro em quatro anos que atraiam atletas e muitos espectadores. Os jogos de 

Olímpia passaram a ser a grande motivação de muitas pessoas a realizarem as 

primeiras viagens de lazer para acompanhar as competições.  

A expansão do Império Romano trouxe motivos ainda mais 
numerosos e atraentes para se viajar. As conquistas territoriais 
fizeram surgir intenso intercâmbio comercial, dando origem também a 
viagens de lazer, em que não faltavam atrações como espetáculos 
circenses e lutas de gladiadores (CNC, 2005, p .8).Dessa forma, os 
romanos contribuíram significativamente para a criação do que na 
atualidade se chama “turismo”.  

Turismo, enfim, pode ser definido como “a soma das relações 

existentes entre pessoas que se encontram temporariamente em um lugar e os 

habitantes naturais desse local.” (BARRETO, 2009). De acordo com Ansarah 

(2001), há um debate aberto para se tentar chegar a um conceito de Turismo 

que seja aceito universalmente. Em 1994, a Organização Mundial do Turismo 

(OMT) acatou a seguinte definição para o termo:  

[...] compreende as atividades que realizam as pessoas durante as 
suas viagens e estadas em lugares distintos ao de seu entorno 
habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com 
finalidade de lazer, negócios e outros (OMT, 1998, p.11). 
 

O turismo, portanto, engloba não apenas viagens de lazer, mas 

todo deslocamento momentâneo realizado por pessoas de uma região a outra. 

Assim, existem diversas modalidades de turismo, entre elas a chamada 

“regional”, sobre a qual trata-se a seguir.  

3.3.1 Turismo Regional 

Entende-se como turismo regional a descentralização e 

emancipação do turismo para a região, permitindo dessa forma a realização de 

um planejamento estratégico dirigido que atenda de maneira mais flexível os 

interesses da comunidade local, propiciando a valorização dos aspectos 

culturais e naturais locais, favorecendo a ampliação dos benefícios das 

atividades regionais desenvolvidas possibilitando considerar e tratar os pontos 

fortes e fracos tornando-os diferenciais no mercado turístico competitivo (Mtur, 

2004) 



39 
 

Turismo é uma fonte de divisas para uma localidade sem 

precedentes de outra atividade econômica. Em mais da metade dos 178 países 

representados nas Nações Unidas, o turismo é a maior ou segunda maior fonte 

de renda (TRIGUEIRO, 2001). 

Cancún, no México, por exemplo, era uma vila de pescadores em 

1994. Atualmente, é um dos maiores centros de turismo cultural e de lazer 

náutico da região do Caribe, contando com centenas de hotéis, totalizando 

mais de 21.000 apartamentos, que atingem taxas de ocupação superiores a 

80% e recebendo mais de 3 milhões de turistas por 

ano(TRIGUEIRO,2001).Monte Carlo atrai o segmento de jogadores 

internacionais, enquanto Deauville, na França, detém um mercado de jogo 

mais regional. Nos Estados Unidos, as excursões dos navios-cassinos, em 

Iowa, atraem um mercado mais amplo voltado para a família, ao contrário do 

que ocorre nos cassinos de Atlantic City (TRIGUEIRO, 2001).  

No Brasil, João Pessoa, capital da Paraíba, por exemplo, tem 

como apelos mercadológicos o sol e o mar, sendo considerada a segunda 

cidade mais verde do planeta e terceira cidade mais antiga do país, além de 

oferecer ao turista a hospitalidade do povo paraibano e segurança durante a 

sua estada. São Paulo utiliza basicamente como estratégia de marketing para 

atrair turistas eventos como feiras, convenções, assembléias, conferências e 

reuniões de negócios. Todos os dias são realizados esses eventos em várias 

partes da cidade, movimentando cerca de um quinto da população não 

residente. 

O turismo, enfim, seja rural, de lazer, religioso, ecológico, de 

negócios ou de férias é um setor que movimenta considerável quantidade de 

dinheiro por onde os turistas passam, servindo como complemento de renda ou 

até mesmo única fonte de recursos familiar, profissional ou informalmente. 

Cidadãos à margem da economia conseguem parte do sustento 

familiar informalmente auxiliando, prestando serviços ou vendendo produtos e 

alimentos aos turistas que se deslocam de diversas regiões para aproveitarem 

de momentos especiais. Grupos de pessoas ou famílias consomem e, dessa 
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forma, permitem que a economia das comunidades se desenvolva, gerando 

consumo e dando condições para que consigam oferecer cada vez mais 

serviços de melhor qualidade. 

Pessoas de passagem pela região para chegar ao seu destino 

final também são importantes para o negócio turístico, pois entre a origem e o 

destino existe uma distância a ser percorrida por diversos locais, e o consumo 

de produtos e serviços é constante – especialmente de transporte, 

hospedagem e alimentação. Portanto,parte destes gastos ficam pelo caminho 

antes dos viajantes chegarem aos seus destinos. 

A atividade turística oferece uma grande gama de oportunidades. 

Os serviços relacionados a ela, tais como hospedagem, alimentação, logística, 

comércio de artesanato, entre outros, representam fontes alternativas de renda, 

possibilitando que os envolvidos na prestação desses serviços melhorem suas 

condições econômicas. A partir dessa melhoria, alcança-se a satisfação de 

necessidades básicas e maior qualidade de vida, e dessa forma o turismo pode 

colaborar com a fixação dos habitantes de uma comunidade.  

Como consequência, é possível reduzir o processo migratório 

para as grandes cidades em busca de oportunidades de emprego e renda, 

diminuindo os efeitos colaterais próprios da concentração populacional nas 

regiões metropolitanas. 

A partir da concentração de pontos turísticos e estrutura turística 

em uma região, constitui-se um cluster turístico. 

Cunha (2005) afirma que 

O conceito de cluster é apropriado às características específicas das 
atividades de turismo. O produto turístico interage com a base local 
(física e atores sociais), permitindo ações conjuntas de negócios 
inter-relacionados, com grande potencial para criação de 
conglomerados. Além disso, outras características definem o 
potencial das atividades de turismo: a complementaridade e 
interdependência dos componentes do conglomerado turístico 
ocorrem através da interação e organização dos atores locais; a 
necessária interação da cultura, economia e ambiente permite 
intervenções e ações que ocorrem de forma sistêmica e o poder de 
atração depende do potencial de diferenciação do produto turístico e 
de seus serviços de apoio.  
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Há, na região chamada “da Alta Mogiana”, muitos atrativos e tipos 

de turismo, com diversos focos e preços, que estão em atividade. A exploração 

turística da região, entretanto, é recente. Os pontos turísticos são ainda pouco 

conhecidos em níveis estadual e nacional, mas potencialmente geradores de 

renda para a região. 

A infraestrutura atualmente oferecida pelos hotéis e pelas 

pousadas atende a várias classes sociais e está ligada especialmente ao 

ecoturismo. Existem pousadas finas à beira das montanhas, ao lado de 

represas ou de cachoeiras, e até antigas colônias rurais que oferecem 

hospedagem modesta,mas com alimentação farta, próximas a lugares 

bucólicos. 

Com o propósito de incrementar o turismo à região, aumentando a 

geração e distribuição de renda e, consequentemente, promovendo o 

desenvolvimento local, cabe aos governos a criação e implementação de 

políticas públicas que possibilitem a formação de um cluster turístico.  

Com o advento da tecnologia da informação, as possibilidades de 

promover e divulgar estes pontos turísticos cresceram significativamente. Com 

essa facilidade, pessoas de qualquer parte do globo podem consultar imagens 

da região e verificar a respeito de serviços de hospedagem e acolhimento. Com 

os recursos oferecidos pela tecnologia da Realidade Virtual e Realidade 

Aumentada, hóspedes em potencial podem ser inseridos virtualmente no 

ambiente real, fazendo com que se sintam como parte do contexto. 

A fim de melhor compreender as características do cluster a 

desenvolver-se na região, a seção seguinte explana a respeito do ecoturismo 

ou turismo relacionado às características naturais da região. 

3.3.2 Ecoturismo 

No Brasil, as áreas naturais protegidas são representadas pelas 

denominadas Unidades de Conservação da Natureza (UCNs), compostas por 
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parques nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas, áreas de proteção 

ambiental e outros locais de interesse ecológico. As UCNs são instituídas por 

leis que estabelecem critérios e normas para sua criação, implantação e gestão 

dentro do território nacional (RODRIGUES, 2003).  

O Projeto de Lei n° 27, de 1999, instituiu no Brasil o chamado 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Segundo 

o documento, Unidade de Conservação (UC) é o espaço territorial e seus 

recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e definição de limites, e estão sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção e 

conservação da natureza, dos seus processos ecológicos fundamentais e da 

sua biodiversidade (MMA, 2001). 

A expansão mundial do turismo, somada à diversidade do relevo, 

da fauna e da flora, tornam o Brasil naturalmente um potencial candidato a ser 

visitado e explorado pelos mais diversos tipos de turistas, especialmente o 

ecoturista. 

Não há um consenso quanto à definição de ecoturismo e nem da 

sua prática. Entretanto, essa modalidade de turismo diz respeito a inúmeras 

práticas e formas de contato com a natureza, funcionando como uma espécie 

de guarda-chuva que engloba diversas atividades desenvolvidas no campo, 

como: caminhadas, passeio de bicicleta e de barco, observação de aves, 

plantas, insetos e animais, escaladas, pesca, mergulho e diversas outras 

práticas (FURLAN, 2003). 

3.3.3 Tipologia de Turistas 

A necessidade em se classificar os diversos tipos de turistas se 

deve à unicidade de cada uma das pessoas.Seus desejos, anseios, 

necessidades, comportamentos, entre outros aspectos são únicos, e por isso 
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divisões foram criadas em função do perfil de cada pessoa, afim de facilitar o 

direcionamento de trabalhos de marketing turístico a grupos específicos.  

O Ministério do Turismo (MTUR, 2010) destaca que devem ser 

considerados quatros critérios para classificar os turistas:  

1. Demográficos – idade dos consumidores, sexo, estilo de vida 

das famílias e renda.  

2. Geográficas – nação, estados, regiões e cidades.  

3. Psicológicas – segundo o comportamento do consumidor- 

motivos para viajar, características do turista, necessidades e preferências. 

4. Econômicas – grande consumidor, pequeno consumidor, baixa 

renda e alta renda. 

Esses critérios, essencialmente objetivos, dividem os turistas em 

tipos, mas há ainda outros que especificam melhor seus interesses e 

motivações. 

Segundo Barreto (2009), em 1972 foram criadas algumas formas 

para categorização dos tipos de turistas, chamada de modelo cognitivo-

normativo, dividido em três grupos. O primeiro deles compreende os turistas 

que preferem locais novos, aqueles que se aventuram a descobrir e conviver 

com a população local, enquanto o local é desconhecido.Quando o local 

começa a se tornar conhecido e passa a ser mais visitado, esses turistas vão à 

procura de outros lugares - são chamados de turistas Alocêntricos. O segundo 

grupo é dos chamados de Messocêntricos ou Mediocêntricos, os quais 

preferem viajar individualmente a lugares conhecidos, bastante visitados pelos 

turistas (uma espécie de destino aprovado), nos quais o contato com a 

população local é basicamente comercial. A terceira categoria é a dos turistas 

que preferem o passeio mais seguro, fazendo uso de pacotes de viagem com 

destinos de boa influência social. Selecionam destinos que ofereçam o mesmo 

conforto e regalias que as do local de origem. Viajam em grupos, por isso são 

chamados de Gregários (BARRETO, 2009). 



44 
 

Cohen (1979) propôs um modelo de classificação dos turistas que 

os define em dois grupos: os institucionalizados e os não-institucionalizados. O 

primeiro se divide em dois subgrupos: o dos turistas de massa individuais, que 

viajam com apoio de agências e o dos turistas de massa organizados, que 

procuram viajar em grupos familiares e em segurança. Os não-

institucionalizados são divididos também em dois grupos: os nômades, que 

procuram lugares exóticos e diferentes, e o grupo chamado de exploradores 

que se organizam de forma independente, dispõem de pouco recurso 

financeiro, correm mais riscos e viajam por lugares pouco conhecidos na 

tentativa de percorrer caminhos diferentes dos demais turistas. Estes são os 

turistas identificados como mochileiros que, segundo Paris (2008, p.8), “é a 

tradução livre de backpacker e foi introduzido por Pearce em 1990 em seus 

estudos para diferenciá-los dos outros turistas". 

Ainda outros modelos para classificação dos turistas foram 

criados. Em 1979, Cohen (1979, apud BARRETO, 2009, p.27) elaborou um 

modelo cognitivo-normativo. Os chamados peregrinos modernos existenciais, 

que procuram sair da rotina a procura de paz espiritual, aqueles que “[...] têm 

em comum o fato de procurarem modos de vida alternativos, autenticidade, 

contato com as culturas visitadas” (BARRETO, 2009, p. 27); os experienciais, 

que procuram entender a identificação e as características da cultura local, 

além de procurar entender a forma de vidas dos habitantes locais; e os 

experimentais que procuram experimentar e viver estilos de vida diferentes.  

Buscadores de prazer são turistas identificados como 

diversionários, que são pessoas que procuram sair da rotina à procura de 

recreação e lazer organizados, ou recreacionais que procuram recreação e 

relaxamento para recomposição das forças mentais e psicológicas (BARRETO, 

2009). 

Barreto (2009, p.28) cita ainda a classificação criada por Smith em 

1977: 

● Explorador: é aquele que procura descobertas e 

convivência com os habitantes locais; 
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● Turista de Elite: é o que procura lugares raros (mas já 

descobertos por outros) onde já haja alguma infraestrutura; 

● Off-beat: procura afastar-se das multidões; 

● Inusual: é aquele que realiza viagens pouco frequentes, 

para áreas isoladas, procurando atividades de risco; 

● Turista de Massa Incipiente: é o que viaja individualmente 

ou em pequenos grupos procurando autenticidade combinada com 

equipamentos recreativos; 

● Turista de Massa: é o típico da classe média (do primeiro 

mundo), cujos valores e renda fazem com que viajem a lugares conhecidos 

dentro da bolha turística (touristbubble), aquela redoma que vai dar segurança; 

● Chaster: é o turista que viaja em grupos pequenos. Procura 

relaxamento e tranquilidade em ambientes diferentes do cotidiano, mas 

familiares e com oferta padronizada para os gostos ocidentais. 

 

O turismo, visto pela vertente de volume de pessoas, pode ser 

considerado de minorias ou de massas, mas este critério não se refere ao 

número de pessoas que viajam em determinada ocasião, mas ao número de 

pessoas que habitualmente demanda certo tipo de serviço. Destinos turísticos 

que muitos desejam são considerados como turismo de massas, por outro lado 

destinos pouco procurados pertencem ao turismo de minorias. Duas pessoas 

visitando a Disney nos Estados Unidos estão fazendo turismo de massas, 

enquanto um grande grupo de 50 pessoas visitando um templo tibetano está 

fazendo turismo de minorias, também designado por “turismo seletivo” 

(BARRETO, 2009). 
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3.4 CONJUNTURA ECONÔMICA-SOCIAL E O TURISMO NO BRASIL 

Segundo a Embratur (2015) no Brasil o turismo representa cerca 

de 3,6% do PIB, empregando direta e indiretamente mais de 10 milhões de 

pessoas. A atividade pode estimular um desenvolvimento limpo e sustentável, 

que tem como princípio preservar para gerar renda. Constitui-se, assim, em 

“alavanca econômica”, contribuindo também para ampliar os conhecimentos da 

população, em termos de história e cultura e estimulador da preservação de 

ambientes naturais ou artificiais, assim como de fatores culturais. O turismo é 

capaz de estimular o desenvolvimento regional, ao levar recursos financeiros e 

gerar renda nas mais diversas localidades brasileiras.  

Esses recursos que chegam às economias locais se referem 

especialmente a serviços relacionados à hotelaria, alimentação e receptivo 

(como guias e serviços de transporte locais). Há também, estímulo à indústria 

do artesanato e da produção de alimentos regionais (como queijos, doces 

diversos), entre outros produtos (vestuário, produtos de beleza, entre tantos 

outros). 

De acordo com a Embratur (2015), os três grandes eventos que 

ocorreram ultimamente no país (Jornada Mundial da Juventude, Copa das 

Confederações e Copa do Mundo) movimentaram valores por volta de R$ 8 

bilhões.  

Somando-se os valores gastos por turistas que chegam ao país 

ao preço pago a companhias aéreas locais, o turismo estaria em quarta 

colocação entre os produtos de exportação nacionais, com uma receita maior 

do que a obtida pela exportação de açúcar, derivados de soja, café e 

automóveis (EMBRATUR, 2015). 

Em 2014, ocorreu o quinto aumento consecutivo do número de 

viajantes, o setor de turismo representando 9% do PIB mundial (EMBRATUR, 

2015).  
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Trata-se, portanto, de atividade econômica potencialmente 

lucrativa, cuja exploração pode vir a se constituir em grande fonte de renda 

tanto em nível nacional quanto local.  

Como em outros países, em termos de quantidades de turistas, o 

mercado doméstico é muito maior que o mercado internacional. Estima-se que 

tenham sido feitas 175 milhões de viagens domésticas em 2009. O turismo 

regional da América Latina representa uma fatia importante do internacional 

(44% em 2009) (EMBRATUR, 2015). 

No caso do Brasil, a vinda de turistas do exterior, apesar de 

crescer acima da média mundial, passa por altos e baixos.  

Acredita-se que a utilização da tecnologia – especialmente das 

Realidades Virtual e Aumentada – seria de grande auxílio, a fim de aumentar o 

fluxo de turistas no cenário regional, o que é exposto em seção posterior. 

Importa, igualmente, que se realizem e implementem políticas públicas que 

estimulem o turismo.  

Azevedo (2013) destaca que as políticas de turismo estão ligadas 

a diversos outros segmentos que, harmoniosamente conectados, favorecem o 

turismo de maneira sustentável. Ao elaborar políticas para o turismo, é 

importante considerar que política de turismo deve ser dirigida à realidade 

específica de cada região, obedecendo à regionalização e às necessidades da 

comunidade. 

Em função da importância do tema, os governos de todas as 

esferas dedicam parte considerável de sua atenção para o produto turismo, 

devido à sua possibilidade de gerar riquezas.  

  



 

Na Tabela 1 são expressos

governos de vários locais

Mundo de Futebol de 2014 no Brasil

Fonte: Adaptado de COPA 2014 (2015)

Segundo a Embratur (2015) o

meta estabelecida pela Embratur para atrair turistas para conhecer o Brasil em 

2012, estabelecida no Plano Aquarela 2020, documento que resume o 

planejamento estratégico estabelecido pelo Governo Federal.

O Plano Aquarela 2

estabelecidas para atender a objetivos para o turismo internacional no Brasil. 

Estas metas deverão ser revistas anualmente a fim de se incrementarem ações 

mais específicas, conforme os cenários se apresentarem e também c

forem sendo concretizados os objetivos planejados (EMBRATUR, 2009). 

O objetivo deste plano é aprimorar os trabalhos de promoção 

turística internacional do Brasil, envolver os setores públicos e privado do 

turismo nacional afim de, unidos, aproveit

e promover de forma profissional os destinos turísticos nacional em nível 

mundial. 

Tabela 1: Valor dos Investimentos por 

Na Tabela 1 são expressos os recursos aplicados ao turismo por 

governos de vários locais, os investimentos por cidade sede para a Copa do 

Mundo de Futebol de 2014 no Brasil.  

Fonte: Adaptado de COPA 2014 (2015) 

Segundo a Embratur (2015) o Ministério do Turismo cumpriu a 

meta estabelecida pela Embratur para atrair turistas para conhecer o Brasil em 

2012, estabelecida no Plano Aquarela 2020, documento que resume o 

planejamento estratégico estabelecido pelo Governo Federal. 

O Plano Aquarela 2020 compõe-se de ações estratégicas 

estabelecidas para atender a objetivos para o turismo internacional no Brasil. 

Estas metas deverão ser revistas anualmente a fim de se incrementarem ações 

mais específicas, conforme os cenários se apresentarem e também c

forem sendo concretizados os objetivos planejados (EMBRATUR, 2009). 

O objetivo deste plano é aprimorar os trabalhos de promoção 

turística internacional do Brasil, envolver os setores públicos e privado do 

turismo nacional afim de, unidos, aproveitar melhor as oportunidades no futuro 

e promover de forma profissional os destinos turísticos nacional em nível 

: Valor dos Investimentos por Cidade Sede 
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Igualmente destacando a importância de um bom planejamento 

para que ações se realizem, Sampaio (2008) destaca que planejamento é um 

“processo contínuo e dinâmico que consiste em um conjunto de ações 

intencionais, integradas, coordenadas e orientadas para tornar realidade um 

objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente”. 

Na atualidade o turismo é visto como grande alternativa para a 

geração de divisas, podendo gerar riquezas sem agredir o meio ambiente, e 

assim é constantemente relacionado com a ideia de sustentabilidade 

(CULTUR, 2009).  

A importância que o Brasil atual atribui às qualidades turísticas do 

país intensificou-se a partir do governo Collor de Mello, quando 

[...] começa a ser atribuída crescente importância à atividade 
econômica do turismo, que passa a ser vista como engendradora de 
processos de desenvolvimento regional e, consequentemente, como 
instrumento minimizador de (históricas) desigualdades 
regionais(CRUZ, 2005). 

A partir dos anos 90 programas de desenvolvimento do turismo 

foram criados pelos governos como é o caso do PRODETUR-NE e do 

PROECOTUR, são projetos que se materializaram a partir de iniciativas 

concretas para implementação de Política Nacional de Turismo 1996-99, do 

governo Fernando Henrique Cardoso que se estendeu com o novo governo 

implementando o Plano Nacional de Turismo 2003-2007.desde então os 

governos vem fortalecendo as ferramentas públicas de fomento ao turismo, 

facilitando a aquisição de linhas de crédito via BNDES, além de novas formas 

de incentivo financeiro, como exemplo o contrato firmado pelo Governo Federal 

e BID com vistas ao financiamento do PRODETUR (CRUZ, 2005). 

Nos anos 90, foi dada atenção à vocação turística nacional, 

durante o governo Collor. Não há precedentes tão didaticamente reveladores 

dos objetivos do governo em dinamizar a atividade turística no Brasil (CRUZ, 

2005). 

O exposto acima é confirmado ainda por Santos e Gomes (2007, 

p. 4), que afirmam: 
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O histórico das políticas públicas de turismo no Brasil é recente, mas 
a partir da década de 90, encontra-se uma agilidade no 
desenvolvimento da mesma, no momento que governantes percebem 
a função e a definição real do turismo e passam a priorizá-lo em seus 
planos de desenvolvimento.  

A formulação de políticas de turismo e de planejamento turístico 
adequado é a forma encontrada para minimizar os impactos 
negativos do turismo. Para compreender melhor, Beni (2001, p. 177) 
afirma que: a política de turismo é a espinha dorsal do ‘formular’ 
(planejamento), do ‘pensar’ (plano), do ‘fazer’ (projetos, programas), 
do ‘executar’ (preservação, conservação, utilização e ressignificação 
dos patrimônios natural e cultural e sua sustentabilidade), do 
‘reprogramar’ (estratégia) e do ‘fomentar’ (investimentos e vendas) o 
desenvolvimento turístico de um país ou de uma região e seus 
produtos finais(SANTOS e GOMES, 2007). 

Os governos federal, estadual e municipal, em conjunto com a 

iniciativa privada, têm dedicado especial atenção ao turismo regional. Percebe-

se um crescente interesse e dedicação desses setores trabalhando para 

melhorar todos os segmentos da cadeia turística nacional, convergindo para o 

desenvolvimento local sustentável. Dessa forma, poderão ser alcançados 

patamares mais elevados de importância turística e consequentemente 

produzida mais riqueza para a nação.  

A seguir, são apresentados alguns aspectos da Tecnologia da 

Informação e da Comunicação (TIC) que podem fazer parte das políticas 

públicas que podem levar a um aumento do turismo regional brasileiro e 

estimular o desenvolvimento regional. 
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4 REALIDADE AUMENTADA E REALIDADE VIRTUAL 

Desde que se tem conhecimento da história da evolução humana, 

tem-se feito uso das tecnologias diversas para auxiliar o trabalho e melhorar as 

condições de vida. Trata-se de ferramentas muito simples, constituídas por 

adaptação de materiais preexistentes na natureza (como uma pedra usada 

para abrir conchas, entre inúmeros outros exemplos possíveis), até 

instrumentos mais complexos, cuja concepção e construção advêm do 

desenvolvimento científico alcançado ao longo dos séculos.  

Essas tecnologias, ao mesmo tempo em que se apoiam na 

ciência, propiciam-lhe o desenvolvimento (ao ampliar a possibilidade de 

conhecimento do mundo e da realização de testes e pesquisas diversas) e, 

principalmente, aperfeiçoam e facilitam a relação do homem com o mundo à 

sua volta.  

Na atualidade, observa-se um grande desenvolvimento das 

tecnologias ligadas à informação e à comunicação, áreas cuja importância 

cresce exponencialmente nas atividades cotidianas de uma parte significativa 

da população mundial. 

Como outros tipos de tecnologias, a utilização das TICs não 

érecente. A tecnologia da escrita provavelmente foi a primeira tecnologia de 

comunicação desenvolvida na história, cerca de 3000 a.C.. 

Assim como as outras tecnologias, as TICs assumiram papel 

central nas sociedades nas quais foram introduzidas.  

Silva (2008, 2007) afirma que 

Cada época histórica e cada tipo de sociedade possui uma 
determinada configuração que lhe é devida e proporcionada pelo 
estado das suas TIC, reordenando de um modo particular as relações 
espaço-temporais, nas suas diversas  escalas  (local,  regional,  
nacional,  global)  que  o  homem  manteve  e mantém com o mundo, 
e estimulando e provocando transformações noutros níveis do 
sistema  sociocultural  (educativo,  econômico,  político,  social,  
religioso,  cultural,  etc.). 
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As TICs potencializam cada vez mais as mudanças que ocorrem 

no mundo atual e são essenciais para a globalização. Por outro lado, as novas 

tecnologias podem "amedrontar" os envolvidos no contexto. Em uma 

passagem histórica sobre a inovação, Sócrates narra sobre uma visita de 

Theuth, o deus das invenções, a Thamus, rei do Egito, sobre a escrita e 

percebe-se Platão um tanto preocupado com a novidade, argumentando que 

nos compete refletir não somente sobre malefícios ou benefícios que acarreta, 

mas, particularmente, sobre as mudanças que ocasiona na percepção que 

passamos a ter da realidade (UNICAMP, 2015). 

A grande evolução tecnológica das últimas décadas vem 

mudando todos os setores da vida contemporânea, tanto públicos quanto 

privados, bem como o contexto social, político e econômico.  

A tecnologia constitui-se de um fator de desenvolvimento 

elementar para a sociedade e, portanto, o conhecimento das suas ferramentas 

de suporte são essenciais. 

Nesse sentido, Pereira e Silva (2010, p.152) afirma que 

As modificações ocasionadas nos processos de desenvolvimento, e 
suas consequências na democracia e cidadania, convergem para 
uma sociedade caracterizada pela importância crescente dos 
recursos tecnológicos e pelo avanço das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs) com impacto nas relações sociais, 
empresariais e nas instituições. É a denominada Sociedade da 
Informação e do Conhecimento que cogita uma capacidade constante 
de inovação. 

(...) 

As mudanças ocorridas nos processos de desenvolvimento - e suas 
consequências na democracia e cidadania – concorrem para uma 
sociedade caracterizada pela crescente influência dos recursos 
tecnológicos e pelo avanço exponencial das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs), com impacto nas relações sociais, 
empresariais e nas instituições. As TICs podem ser consideradas um 
dos fatores mais importantes para as profundas mudanças no mundo 
e, com a dinâmica da inovação, tornam-se imprescindíveis para a 
economia global e seu desenvolvimento. É a partir de meados da 
década de 80 que a produtividade, a inovação contínua e os avanços 
tecnológicos passaram a ser vistos como as forças motrizes do 
desenvolvimento econômico regional. 

Assim, destaca-se a importância das TICs para a vida 

contemporânea, na chamada Sociedade da Informação e do Conhecimento. 
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Nesse contexto, a Realidade Virtual e a Realidade Aumentada são 

incorporadas a diversas situações do cotidiano.  

4.1 REALIDADE VIRTUAL 

O avanço das tecnologias de computação gráfica e multimídia 

permite que representações e simulações virtuais sejam realizadas por todas 

as áreas do conhecimento. Computação gráfica é uma tecnologia que agrupa 

um conjunto de técnicas e ferramentas que permitem a geração e manipulação 

de imagensa partir da combinação de hardware e software, permitindo 

representar uma grande diversidade de objetos reais ou imaginários. As 

tecnologias de RV, RA e outras derivadas são uma vertente da computação 

gráfica. 

Azevedo (2003) destaca que: 

[...] a computação gráfica pode ser encarada como uma ferramenta 
não convencional que permite ao artista transcender das técnicas 
tradicionais de desenho ou modelagem. Imagens que exigiriam do 
artista o uso de uma técnica apurada de desenho podem ser geradas 
mais facilmente com o auxílio de softwares. 

Battaiola (2015, p. 4) esclarece que computação gráfica: 

pode ser entendida como o conjunto de algoritmos, técnicas e 
metodologias para o tratamento e a representação gráfica de 
informações através da criação, armazenamento e manipulação de 
desenhos, utilizando-se computadores e periféricos gráficos 
(BATTAIOLA, 2015, p. 4). 

Realidade Virtual é um conceito que engloba diversas áreas do 

conhecimento e foi impulsionada científica e tecnologicamente na década de 

90, em função do relativo baixo custo dos equipamentos. A RV vem se 

consolidando como uma tecnologia promissora e em expansão, cada vez mais 

presente nos sistemas computacionais aplicados em todas as áreas (SEABRA, 

2009). 

Machado (2003) define Realidade Virtual como uma ciência que 

envolve diversos conhecimentos com vistas a oferecer aos usuários sistemas 

computacionais que unificam características de imersão e interatividade para 
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simular ambientes reais, estimulando simultaneamente os diversos sentidos 

pelo uso de dispositivos específicos de entrada e saída de dados, permitindo 

que usuários visualizem, interajam e movimentem-se em três dimensões em 

um ambiente virtual gerado em tempo real pelo computador. A imersão ocorre 

quando o utilizador tem a sensação real de estar dentro do mundo virtual e a 

interatividade quando o utilizador é capaz de manipular os objetos ali presentes 

como se fossem reais. 

Seabra (2009) confirma que as principais características desta 

tecnologia e que a distingue de outras aplicações são a imersão e a interação. 

A imersão ou sensação de presença é a capacidade do usuário 

de estar inserido no ambiente virtual e a qualidade dessa imersão depende da 

interatividade e do grau de realismo que o sistema proporciona. Um sistema 

imersivo pode ser obtido utilizando-se capacetes de visualização enquanto um 

sistema semi-imersivo pode ser obtido fazendo uso de óculos esteoscópicos.  

Sistemas não imersivos são exibidos na tela do computador. A 

interação está relacionada com a possibilidade de manipulação de objetos que 

deve ocorrer de forma natural, e o controle dos movimentos do usuário deve 

ser intuitivo e contínuo (SEABRA, 2009). 

Segundo Machado (2003, p. 6), o desenvolvimento da tecnologia 

de RV envolve áreas como:  

computação, eletrônica, robótica, cognição, dentre outras, que 
participam com suas contribuições com o propósito de oferecer 
sistemas computacionais que integram características de imersão e 
interatividade permitindo simular ou representar ambientes reais onde 
os usuários têm estímulos simultâneos de vários de seus sentidos. 

Braga (2012, p. 57) define Realidade Virtual como:  

[...] um ambiente e/ou tecnologia que provoca sensações geradas 
artificialmente que levam o usuário a tomar como real um mundo 
sintético.  A pessoa interage com um  ambiente  tridimensional  que 
difere em muito das imagens bidimensionais  convencionais. É 
possível ver e escutar esse ambiente, a partir do uso de dispositivos 
especiais. 

Para Tori, Kirner e Siscoutto (2006), 
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Realidade Virtual é, antes de tudo, uma "interface avançada do 
usuário" para acessar aplicações executadas no computador, tendo 
como características a visualização de, e movimentação em 
ambientes tridimensionais em tempo real e a interação com 
elementos desse ambiente. Além da visualização em si a experiência 
do usuário de RV pode ser enriquecida pela estimulação dos demais 
sentidos como tato e audição.[...] RV é uma interface avançada para 
aplicações computacionais, que permitem ao usuário a 
movimentação (navegação) e interação em tempo real, em um 
ambiente tridimensional, podendo fazer uso de dispositivos 
multisensoriais. 

Seabra (2009, p. 46) destaca que: 

[...] a Realidade Virtual constitui-se em uma das tecnologias mais 
avançadas para a manipulação e controle tridimensional altamente 
interativo de modelos computacionais. Devido a sua abrangência e 
ampla utilização, pesquisadores e profissionais envolvidos no 
contexto da RV procuram defini-la com base em suas próprias 
experiências. 

A queda dos preços em hardware e software, acompanhada pelo 
aumento da qualidade e capacidade de processamento, tem 
permitido a expansão de aplicações baseadas na tecnologia de RV. 
Pesquisas recentes têm destacado o desenvolvimento, uso, avaliação 
e impacto desta tecnologia em projetos e estudos experimentais. 

A versatilidade e facilidade de ser aplicada de forma ampla e 

abrangente em experimentos desperta nos pesquisadores e profissionais 

grande interesse na utilização de RV, que vem evoluindo rapidamente. 

As primeiras experiências desenvolvidas com RV foram 

registradas em meados da década de 50, quando a tecnologia ainda era 

descrita como “realismo artificial”. 

Em 1957, Morton Heilig, cineasta americano, apresentou um 

simulador de vídeo que permitia a imersão de uma pessoa por vez.Batizado 

por ele como Sensorama (Figura 3) e patenteado em 1962, o equipamento 

proporcionava visão tridimensional que simulava a realidade,estimulando 

diversos sentidos por intermédio do som estereofônico, vibrações, sensações 

de vento e de aromas gerados por produtos químicos (BRAGA, 2012). A 

invenção da primeira máquina de realidade imersiva não foi um sucesso 

comercial nem tampouco lucrativa, mas levou Heilig a ser considerado o 

precursor desta tecnologia que atualmente é conhecida como Realidade Virtual 

(BEENOCULUS, 2015).   
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Figura 3: Sensorama 

 

Fonte: TELEPRESENCEOPTIONS (2015). 

 

Rheingold (1991, p. 50,apud Telepresenceoptions, 2015) 

descreve sua experiência no uso do Sensorama, 30 anos após sua invenção: 

Eu me sentei, coloquei mãos, olhos e ouvidos nos lugares corretos e 
me deparei através dos olhos de um passageiro de motocicleta nas 
ruas de uma cidade como elas existiram décadas atrás. Por trinta 
segundos, no sul da Califórnia, na primeira semana de março de 
1990, eu fui transportado ao banco do piloto de uma motocicleta no 
Brooklin dos anos 50. Eu ouvi o motor dar partida. Eu senti uma 
vibração crescente pelo guidão, e a foto 3D que preencheu toda 
minha visão ganhou vida, se animando em um rascunho amarelado 
mas efetivo de uma projeção 3D. Eu estava no meu caminho pelas 
ruas de uma cidade que não se parecia com aquilo há uma geração. 
Aquela experiência não me fez morder a língua ou berrar, mas este 
não era o foco do Sensorama. Esperava-se que fosse uma prova de 
conceito, um ponto inicial, uma demonstração.[...] O Sensorama não 
teve sucesso, tendo perdido seu brilho por dificuldades financeiras, 
mas Joseph Kaye, em 2001, escreveu que a máquina ainda era o 
auge, em alguns aspectos, da experiência imersiva, notadamente na 
utilização de estímulos olfativos (LEAKEY, 1999). 



57 
 

Em 1961, Comeau e Bryan, engenheiros da Philco Corporation, 

desenvolveram o primeiro Head Mounted Display (HMD), chamado de 

Headsight (Figura 4). Trata-se de um capacete que incluía uma tela de vídeo e 

um sistema de rastreamento que permitia ao usuário controlar remotamente 

uma câmera de televisão a partir dos seus movimentos da cabeça. O propósito 

do desenvolvimento do HMD era que fosse utilizado em situações de perigo, 

quando o usuário não pudesse estar no local presencialmente (REVISTABW, 

2015). 

 

Fonte: BEENOCULUS (2015). 

Ainda na década de 1960, o cientista da computação Ivan 

Sutherland, da Universidade de Harvard, criou o que chamou de The Ultimate 

Display (Figura 5), equipamento ligado a um sistema de computador que 

fornecia gráficos para o display. Esse trabalho é considerado um marco da 

computação gráfica atual e ponto de partida da imersão em ambientes virtuais 

(REVISTABW, 2015). 

No final da década de 1960, Sutherland produziu seu primeiro 

capacete de realidade virtual HMD (Figura 6). 

 

Figura 4: Head Sight Philco- Head Mounted Display (HMD) 
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Fonte: BEENOCULUS (2015) 

 

 

 

Fonte: WEARABLE COMPUTER (2015). 

 

  

 
Figura 5: The Ultimate Display 

Figura 6: HMD desenvolvido por Ivan Sutherland 
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A despeito dessas experiências, até os anos 80, a tecnologia de 

RV foi estudada e difundida somente no âmbito científico e militar, 

principalmente para aplicação a simuladores de veículos e exercícios de 

treinamento. Segundo Revistabw (2015), a NASA e o Departamento de defesa 

Norte Americano e a Fundação Nacional para a Ciência daquele país 

(Department of Defense e National Science Foundation) financiaram boa parte 

das pesquisas e do desenvolvimento dos projetos de Realidade Virtual.  

Durante anos, a tecnologia da RV esteve longe dos olhos do 

público. Então, em 1984, um cientista da computação chamado Michael 

McGreevy começou a experimentar a tecnologia da RV como uma forma de 

desenvolver projetos de Interface Humano-Computador (Human Computer 

Interface – HCI).Ainda na atualidade, esses estudos exercem papel importante 

na pesquisa em RV.  

Pertence a Jaron Lanier, cientista da Computação e músico, o 

crédito da criação do termo Realidade Virtual para diferenciar suas criações de 

mundos digitais das simulações tradicionais por computação (MACHADO, 

1995). A partir dessa data (1987), o termo se popularizou (REVISTABW, 2015). 

4.2 REALIDADE AUMENTADA 

Realidade Aumentada caracteriza-se pela sobreposição de 

objetos reais e virtuais tridimensionais gerados por computador em um 

ambiente real, utilizando-se de algum dispositivo tecnológico, em tempo real. A 

RA permite, além da sobreposição, a integração e interação entre os objetos. 

Em sistemas de RA, o mundo real é ampliado, enriquecendo o ambiente físico 

em função da adição de elementos virtuais criados pelo computador (TORI; 

KIRNER; SISCOUTTO, 2006). A Realidade Aumentada ocorre quando o 

ambiente principal é o verdadeiro e Virtualidade Aumentada quando o ambiente 

principal é o virtual (MILGRAM, 1994, apud ZORZAL, 2015). 
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A figura 7revela as diferentes formas de a TIC envolver realidade 

e virtualidade: 

 

Fonte: TORI; KIRNER; SISCOUTTO (2006). 

 

Com a Realidade Aumentada,o usuário é mantido em seu 

ambiente legítimo e, de maneira inovadora, agradável e segura, o ambiente 

virtual é transportado para o espaço que o usuário está interagindo (TORI; 

KIRNER; SISCOUTTO; 2006). 

De acordo com Santee e Gomes (2011, p. 2): 

A definição de Realidade  Aumentada  (RA)  é  bastante  relacionada  
à  de  Realidade Virtual, devendo a ela muito de suas definições e 
tecnologia. De uma maneira mais comum, a RA pode ser definida 
como  o  ato de  aumentar  o  retorno  natural  do  operador  com  
indícios simulados, com a união artificial entre imagens reais  e 
artificiais.  

Dessa forma, segundo Kirner (2010), a realidade aumentada 

permite ao usuário ver, ouvir, sentir e interagir com elementos virtuais inseridos 

no ambiente físico, fazendo uso de algum dispositivo tecnológico. 

[...] uma forma bem simples de criar realidade aumentada é usando 
um computador comum com uma webcam e um cartão de papel com 
uma figura desenhada sobre ele. Com um software apropriado, o 
computador consegue visualizar e analisar a figura impressa no 
cartão de papel, identificando-a e descobrindo sua posição e 
inclinação no espaço. Essas informações permitem que textos e 
objetos virtuais tridimensionais, animados ou não, sejam atrelados à 
posição do cartão de papel. Quando o cartão é movimentado, sua 
posição muda no espaço e o computador vai reposicionando o objeto 
virtual na nova posição, dando, ao usuário, a sensação de 
manipulação do objeto virtual com as mãos (KIRNER, 2010). 

Figura 7: Transição entre realidade e virtualidade 
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Assim, mesmo dessa forma rudimentar, a RA permite destacar os 

objetos virtuais mostrando informações que o usuário, muitas vezes, pode não 

perceber sozinho, auxiliando-o e melhorando o seu desempenho nas tarefas do 

ambiente real (ROMÃO; GONÇALVES, 2015). De acordo com Kirner (2010), a 

realidade aumentada tem vantagens sobre outras tecnologias por permitir a 

inserção de elementos virtuais tridimensionais interativos no espaço real do 

usuário, favorecendo a observação e a interação com os objetos de maneira 

intuitiva: 

[...] a realidade aumentada, ao herdar as vantagens da realidade 
virtual, possibilita a interação com objetos virtuais com alteração de: 
transparência, escala de dimensão e escala de tempo (KIRNER, 
2010). 

Em resumo, a realidade aumentada faz com que o ambiente físico 
seja potencializado com informações e elementos virtuais, que 
facilitam a interação do usuário com o mundo, onde vive, aumentando 
seu desempenho e sua satisfação (KIRNER, 2010).  

Essa seria, portanto, a finalidade da RA: melhorar a relação do 

usuário com o mundo.  

Segundo Lin (2011, p. 48): 

A forma mais simples de criar um sistema de Realidade Aumentada é 
usar um computador comum com uma webcam e um código de barra 
em 2D, o marcador. Com a ajuda de um software apropriado, por 
exemplo: o ARToolKit, a webcam consegue visualizar o código de 
barra impresso em um cartão de papel, em seguida o aplicativo 
identifica o marcador que é decodificado e as informações do seu 
conteúdo aparecem na tela do computador. Essas informações 
permitem que textos e objetos virtuais tridimensionais, animados ou 
não, sejam atrelados à posição do marcador, os objetos virtuais estão 
sempre sobrepostos sobre o marcador, se há uma inclinação do 
marcador, o objeto virtual também se inclina. Quando se movimenta o 
marcador impresso sobre o cartão, a sua posição muda no espaço e 
o computador vai reposicionando o objeto virtual na nova posição, 
dando ao usuário, a sensação de manipulação do objeto virtual com 
as mãos. Neste caso, o código de barra em 2D ou símbolo foi 
impresso sobre um cartão de papel, mas também pode ser impresso 
em outra superfície como um pedaço de lona ou até mesmo sobre a 
pele humana através de tatuagem. 

A apresentação dos objetos sobrepostos no monitor do 

computador ou em outra espécie de tela se dá quando o usuário aponta o 

símbolo ou marcador(Figura 8), para a câmera,conforme mostrado nas Figuras 

9 e 10, que o captura fazendo o reconhecimento. O aplicativo decodifica o 

conteúdo do símbolo (com a estrutura de hardware como na Figura 10), e os 
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objetos real e virtual são mostrados no monitor ou tela em tempo real (Figura 

11). 

 

 

 

Fonte: REALIDADE AUMENTADA (2015). 

 

 

Fonte: BARONI (2015). 

Figura 8: Marcador de Realidade 
Aumentada 

Figura 9: Estrutura de Sistema de Realidade Aumentada 
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Fonte: FLARAS (2015). 

 

 

 

Figura 11: Exemplo de imagem vista na tela do computador 

 

Fonte: B9 (2015). 

 

A Realidade Aumentada difere da Realidade Virtual por 

implementar técnicas computacionais simples sem aparatos tecnológicos e de 

Figura 10: Hardware necessário para sistema de RA 
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baixo custo, que permitem a sobreposição e combinação de objetos virtuais 

integrados enriquecendo e potencializando o ambiente real, enquanto que a RV 

é um ambiente totalmente virtualizado sem mistura de realidades, 

caracterizado por ser composto de interfaces em geral de alto custo, que faz 

uso de recursos avançados da computação gráfica, como dispositivos 

multissensoriais, e permite plena interatividade e imersão do usuário ao 

ambiente virtual em tempo real (TORI;  KIRNER; SISCOUTTO, 2006). 

4.3 APLICAÇÕES DE RV E RANOTURISMO 

Nesta seção são revistas algumas pesquisas a respeito de 

experiências já existentes com a aplicação de novas tecnologias da informação 

e da comunicação à atividade turística, em especial a Realidade Virtual e 

Realidade Aumentada.  

Schneid, Escobar e Borda (2014) apresentam uma experiência 

com a utilização da RA para o fomento do turismo na região das fazendas de 

charque localizadas no sul do Brasil. Para os autores, a incorporação das 

novas TICs proporciona uma evolução do sistema turístico, ao abrir a 

possibilidade de aumentar a interação turista/pontos de turismo. Essa ideia 

corrobora-se pela proliferação de guias turísticos eletrônicos, utilizados 

principalmente por meio de dispositivos móveis (como tablets e smartphones), 

na tentativa de atender a especificidades locais e de usuários. Essa visão se 

apoia no conceito de “Turismo Ubíquo”. 

O projeto desenvolvido por Schneid, Escobar e Borda (2014) foi 

feito dentro do Projeto ALFAGAVIOTA (Grupos Acadêmicos de Visualização 

Orientada à Tecnologias Apropriadas), no qual envolveram-se, entre 2011 e 

2014, doze instituições latino-americanas e europeias, financiadas pelo 

Programa ALFA III da Comunidade Europeia. Em cada uma dessas 

universidades, grupos de pesquisa desenvolveram diferentes aplicações de 

tecnologias avançadas de visualização. 
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O trabalho desses autores, ligados à Universidade Federal de 

Pelotas (RS), é uma expansão da pesquisa desenvolvida por Costa et al  

(2012), que consistiu na criação de um guia turístico da rota “Caminho das 

Pedras”, na região serrana do Rio Grande do Sul. Trabalhando a partir do 

sistema de georreferenciamento, tal guia sobrepôs, ao ambiente real, imagens, 

vídeos e textos. Schneid, Escobar e Borda (2014) propõem agregar uma nova 

funcionalidade ao aplicativo, que passaria a permitir a visualização de modelos 

tridimensionais em RA. “Esta necessidade se refere às características 

específicas de roteiros turísticos com dificuldades de acesso, por exemplo, a 

todo entorno de uma edificação de interesse patrimonial” (SCHNEIDT, 

ESCOBAR; BORDA, 2014, p. 191), em cujos casos se poderia promover um 

“senso de presença” com a utilização da RA.  

No caso específico abordado pelo estudo apresentado por 

Schneid, Escobar e Borda (2014), a dificuldade de desenvolvimento do turismo 

na região das charqueadas, ao longo do Arroio Pelotas, refere-se ao fato de o 

período do charque ter acabado por volta do final do século XIX. A partir de 

então, as fazendas vêm se degradando, perdendo-se grande parte do material 

histórico. A fim de sanar esse problema de acesso, o projeto propõe a 

sobreposição de elementos textuais e também modelos virtuais e 

tridimensionais das construções existentes e de virtuais. 

A grande vantagem da utilização das TICs no desenvolvimento do 

turismo refere-se então, ao “estabelecimento das condições de simultaneidade, 

tridimensionalidade e tempo real” (SCHNEIDT, ESCOBAR; BORDA, 2014, p. 

191).  

A fim de se promover a visualização do local turístico, uma das 

técnicas possíveis é a utilização, como dispositivo de interação, de um 

marcador, configurado como uma imagem em preto e branco ou colorida (por 

exemplo, a foto do objeto a ser visualizado). Esta deve ser assimétrica, a fim de 

possibilitar identificar-se o local correto para o posicionamento do modelo.  

Em outras técnicas, os modelos virtuais podem ser 

georreferenciados ou posicionados a partir da interpretação de dados obtidos 
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por uma câmera, sem a utilização do marcador. Além disso, outros dados 

(como som, movimento, cor, profundidade), capturados por interfaces naturais, 

podem permitir a entrada para que se determine a posição dos modelos virtuais 

sobre a cena real(SCHNEIDT, ESCOBAR; BORDA, 2014; GUIMARÃES et al., 

2015): 

Exemplo dessa aplicação consiste na utilização da câmara do 
dispositivo direcionado para um objeto com logotipo, ou qualquer 
outro elemento visual, ou forma reconhecidos por RA, resultando que 
as imagens do ecrã são substituídas ou superpostas por gráficos 3D, 
tal como já acontece quando acedemos ao Google Street View em 
algumas cidades (RAFAEL e ALMEIDA, 2014, p. 37). 

Rafael e Almeida (2014) concordam com o fato de que a 

implantação de novas TICs à atividade turística é muito importante para o 

desenvolvimento do setor. A alta competitividade do mercado contemporâneo, 

assim como o próprio perfil do turista atual exigem que ocorram adaptações na 

promoção do turismo, entre as quais pode ser de muita valia a “construção de 

imagem sólida e consistente que crie referências e seduza os potenciais 

turistas a visitar e descobrir os valores de um destino” (RAFAEL e ALMEIDA, 

2014, p. 28). 

Nesse sentido, de acordo com as autoras, os websites têm se 
tornado os maiores meios de divulgação de destinos turísticos, e a 
produção de seu conteúdo é de grande importância por proporcionar 
aos turistas essa experiência virtual do destino pretendido, levando-o 
a conhecê-lo mais aprofundadamente.   

Importa destacar, igualmente, que Rafael e Almeida (2014) frisam, 

nesse novo cenário do turismo, a importância do desenvolvimento de 

estratégias (pelos setores público e privado) que possam levar ao 

desenvolvimento sustentado da atividade. 

Neste sentido, os organismos oficiais, designados de organizações 
de marketing de destinos (DMO) ou destination marketing 
organizations (OMT, 2004), assumem um papel preponderante 
enquanto entidades oficiais responsáveis pelo estabelecimento 
destas estratégias. Dentre elas, destaca-se a comunicação e 
divulgação eficaz do produto ou destino turístico(RAFAEL; ALMEIDA, 
2014, p. 29). 

As DMOs, portanto, devem se adaptar ao marketing online e aos 

sites de pesquisa e compra de viagens e outros produtos turísticos, 

estabelecendo uma comunicação através de múltiplos canais com o cliente e 
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assim desenvolvendo uma relação de proximidade com este. Rafael e Almeida 

(2014) acreditam que o setor do turismo tem sido um dos que mais se 

beneficiou com o rápido desenvolvimento das TICs, especialmente da internet. 

Cada vez mais, a atividade vem utilizando a internet para divulgar produtos e 

para complementar viagens reais, por intermédio de recursos multimídia, 

computação interativa e realidade virtual. 

Estudos científicos defendem que em vez de estender as suas 
comunicações da marca para a web simplesmente pela digitalização 
de logótipos, slogans e outros elementos convencionais de promoção 
online, as DMO podem construir marcas de destinos virtualmente em 
ambiente mediado pela internet onde ocorre a experiência virtual 
(Hyun &Cai, 2009), destacando a forma como a identidade de destino 
pode ser alcançada através da construção de imagem de destino 
virtualizada (RAFAEL; ALMEIDA, 2014, p. 29). 

As TICs e em especial a internet, por seu caráter interativo – 

teriam importância no desenvolvimento do turismo, como serviço intangível, 

que se estende bem além da compra online. Os turistas usam a internet 

especialmente para pesquisa e planejamento de viagens.  

Nesse contexto, as autoras desenvolvem um projeto em busca de 

identificar como as experiências virtuais atuam na formação da imagem de um 

destino turístico virtual. Para isso, analisam a influência de fatores como 

interatividade e contato com experiências de turismo virtual na formação da 

percepção de um destino turístico (RAFAEL e ALMEIDA, 2014).  

Rafael e Almeida (2014) apresentam inclusive uma caracterização 

da evolução do turismo baseada em seu desenvolvimento paralelo às TICs. 

Assim, o turismo antes da internet é chamado de “turismo de massa”, “turismo 

0.0” ou “turismo pré-internet”. O desenvolvimento das TICs deu à atividade 

turística um modelo mais flexível, que se centra no cliente e disponibiliza 

informações e conteúdos na internet. Trata-se do chamado “turismo 

informacional” ou “turismo 1.0” – em analogia à “Web 1.0” – originando o termo 

“e-turismo”.  

O desenvolvimento da internet trouxe consigo uma transformação 

no modo como os usuários interagem com o mundo virtual, originando-se a 

“Web 2.0”, assim como o “turismo 2.0”.  Este se caracteriza, principalmente, por 
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um aumento da interatividade que levou a uma mudança na divulgação dos 

produtos turísticos na internet. O turista se torna um “agente orgânico e ativo 

no processo de formação de imagem” de destino turístico (RAFAEL e 

ALMEIDA, 2014, p. 31). Essa participação intensiva é espontânea e se dá por 

meio de redes sociais e blogs, especialmente.  

Ainda um quarto modelo de turismo está em processo de 

aparecimento. Baseado na Web 3.0 – ou Web semântica – diferencia-se do 

modelo anterior pela introdução de conceitos inovadores, como agentes 

inteligentes e pesquisas semânticas. Dessa forma, esse novo turismo é capaz 

de detectar preferências e necessidades dos consumidores por intermédio de 

seus hábitos de navegação, antecipando-lhe a informação e fazendo-lhe 

ofertas personalizadas: 

No mercado das tecnologias emergentes são inúmeras as 
possibilidades para criar formas de relacionamento diferenciadas ou 
processar informações obtidas do mundo real, introduzindo-as no 
mundo digital. Esse diálogo entre online e offline pode ser utilizado 
para os mais diversos fins ou ações, passando pela promoção e 
comunicação, pelo comércio eletrônico, em suma, nas várias 
aplicações de marketing digital, nas mais diversas plataformas. 
Atualmente a tecnologia é cada vez mais acessível e barata, onde a 
adequação a determinado cenário e criatividade são limites para o 
desenvolvimento de projetos pautados pela diferenciação e inovação. 
Por outro lado, o acesso a um mundo de informações baseado na 
integração de uma enorme gama de aplicativos (imagem, agenda, 
mapas, e-mail) numa interface simples, intuitiva e ultra amigável, 
revolucionou o mercado da tecnologia móvel (RAFAEL e ALMEIDA, 
2014, p. 33). 

O papel dos agentes promotores do turismo, nesse contexto, deve 

ser o de escolher a melhor forma de relacionamento com o cliente a fim de 

potencializar o desenvolvimento sustentado do turismo em determinado local. 

Nesse sentido, identifica-se aqui um ponto importante que relaciona a literatura 

existente com a pesquisa que aqui se desenvolve, na medida em que se revela 

a importância do investimento em novas TICs na promoção do turismo – não 

apenas por empresas privadas, como também como parte de projetos de 

desenvolvimento regional.  

Especificamente em relação à realidade aumentada, as autoras 

preveem uma massificação do uso dessa tecnologia por intermédio de 
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dispositivos móveis. Munido de um dispositivo desse tipo, o turista pode, por 

exemplo, obter informações diversas sobre o local visitado. 

Pesquisas avaliadas por Rafael e Almeida (2014) revelam que a 

percepção de um destino é muito melhor do que aquela transmitida por 

terceiros: 

Como tal, um site de um DMO que dispõe de características 
interativas contribui para uma melhor apresentação do produto 
turístico e a sensação de telepresença, de modo que os utilizadores 
que o visitam possam ter uma experiência simulada na internet, como 
se fossem transportados ou se deslocassem para o destino para uma 
visita real (RAFAEL; ALMEIDA, 2014, p. 40). 

O “conhecimento” prévio do destino, além de ser o fator de maior 

influência na escolha do cliente, pode prover uma experiência mais satisfatória 

ao turista, promovendo assim sua fidelização. Assim, a construção da imagem 

(representação mental do lugar, fruto do conjunto das percepções que o 

indivíduo desenvolve sobre o local) pode aumentar a frequência da escolha 

pelo lugar, assim como a satisfação do turista que o visita.  

Guimarães et al (2015) discorrem a respeito da utilização da 

tecnologia de RA em museus e patrimônio cultural, como forma de aumentar a 

interatividade entre a obra e o visitante. Nesse campo, a RA já vem sendo 

usada como meio de apresentação de conteúdos sobre um artefato em 

exposição ou como forma de criar imersão na história de um determinado 

ambiente, a partir de GPS ou identificação de conteúdos sobre imagem. Dessa 

forma, é possível criarem-se guias de visita interativos e personalizar-se a 

escolha de trajetos ou do planejamento da visita.  

A proposta da pesquisa de Guimarães et al (2015), entretanto, é a 

criação de um artefato, por intermédio de conceitos de Transmedia Storytelling, 

por meio dos quais seria possível a  

seleção/recriação de personagem/história de acordo com o utilizador, 
captura complementar de conteúdos para recriação da interação, (…) 
a complementaridade entre captura da experiência com um Blog ou 
Site para compor o mapa sensorial do utilizador, partilhando e 
colaborando sobre esta experiência (GUIMARÃES et al., 2015, p. 
262). 
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Para criar-se o personagem, o próprio mediador deve ser 

transformado em artefato de media-arte digital, identificando e posicionando 

conteúdos sobre a imagem real, vista em RA. Constrói-se, assim,  

um artefato de média-arte digital que permite não ser um simples 
mediador digital, mas um artefato que constrói uma mensagem de 
maior percepção da memória e identidade cultural com os lugares, 
num espaço de museu ou patrimônio cultural. Este modelo de artefato 
permitirá explorar novas formas de apresentar o espólio, criar 
interação e envolvimento do utilizador como observador e atuador 
virtual sobre um lugar assim aumentado e recriado (GUIMARÃES et 
al., 2015, p. 262). 

De acordo com Guimarães et al (2015), esse modelo, ainda em 

construção, permitirá aumentar a interatividade entre o turista e a obra de 

arte/monumento/local de interesse histórico, promovendo assim uma maior 

satisfação no turista.  

Rimkus e Galvão (2014, p.186) propõem o uso da RA para 

“avaliação de procedimentos metodológicos relativos à documentação do 

patrimônio arquitetônico com vistas à preservação e gestão desse patrimônio 

aplicando a tecnologia da RA”. Por meio dessa tecnologia, o projeto se propõe 

a realizara 

reconstrução virtual do Quarteirão dos Trapiches (na cidade histórica 
de Laranjeiras – SE), em suas diferentes fases evolutivas, com o 
propósito de configurar um acervo técnico que será codificado através 
de um QR Code, onde serão disponibilizadas informações sem um 
website em ambientes virtuais 3D interativo, onde o usuário possa 
imergir, navegar e interagir em um ambiente sintético tridimensional, 
de forma natural e intuitiva, utilizando canais multissensoriais. Esse 
conteúdo será disponibilizado para o público em geral e para um 
público especializado composto por arquitetos, arqueólogos, 
museólogos e profissionais de áreas afins. 

Dessa forma, espera-se contribuir para a preservação do 

patrimônio histórico da cidade de Laranjeiras – SE, como também estimular o 

turismo na cidade, antigo porto de açúcar com patrimônio arquitetônico que a 

torna uma das mais importantes cidades históricas brasileiras. Atualmente, de 

acordo com dados do IBGE, a cidade apresenta índice de pobreza superior a 

60%. O turismo histórico seria, portanto, uma atividade geradora de renda, 

criando-se postos de trabalho e promovendo o desenvolvimento, por meio da 

distribuição de renda e da inclusão social (RIMKUS e GALVÃO, 2014).  
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Rimkus e Galvão (2014, p.189) finalizam seu levantamento 

bibliográfico a respeito do tema afirmando a necessidade de que esse projeto 

seja acessível à população e sirva efetivamente para a preservação do 

patrimônio histórico, renovando-se constantemente a tecnologia que lhe dá 

suporte:  

A utilização das técnicas de Realidade Aumentada na área do 
patrimônio arquitetônico contribui de forma única na compreensão do 
espaço e da história associada à edificação de forma dinâmica e com 
baixo custo de implantação, entretanto há que se observar que a 
utilização das tecnologias digitais de forma geral devem ser 
sistematizadas para aplicação no patrimônio arquitetônico para definir 
uma estrutura padronizada de metadados que observem 
procedimentos e estratégias de gestão arquivística de documentos 
segundo os princípios da Carta de Preservação Arquivística Digital da 
UNESCO, sob pena de não se garantir a acessibilidade a esta 
documentação em formato digital ao longo do tempo, tendo em vista 
o rápido obsoletismo que caracteriza a área de tecnologias digitais 
em termos de software e hardware. 

Dessa forma, concluem que a aplicação da RA pode ser uma 

alternativa para promover o desenvolvimento do turismo cultural como recurso 

econômico, na mesma linha de pensamento desta pesquisa, portanto.  

Entretanto, esse projeto demanda um planejamento baseado em 

uma política pública que estabeleça parâmetros e objetivos, para que todos 

possam se beneficiar. 

Jesus e Silva (2009), ao discorrer a respeito das potencialidades 

dos serviços móveis de RA aplicados ao turismo, constatam que, apesar de o 

setor do turismo vir acompanhando o desenvolvimento das novas tecnologias 

(conforme se afirmou anteriormente), tem sido pequena sua aplicação na 

interação turista - local turístico. Apesar de consultar sobre este e fazer 

reservas antes da viagem, o turista pouco utiliza as TICs ao chegar ao seu 

destino, limitando-se a mapas e guias de papel. 

Esses materiais de consulta, entretanto, poderiam ser substituídos 

por dispositivos móveis, inicialmente, pelo uso de serviços de informação 

georreferenciada, já disponível em muitas operadoras. Embora a simples 

substituição do papel pelo meio digital já trazer algumas vantagens, para se 

aproveitarem plenamente as possibilidades da tecnologia é necessário que 
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ocorra uma inovação no uso das TICs pelo turismo, o que poderia ser realizado 

“pela forma e a apresentação dos conteúdos” (JESUS e SILVA, 2009, p. 2297). 

Para isso, os autores propõem o uso da Realidade Aumentada, 

por intermédio da qual seria possível apresentar-se ao turista informação 

contextualizada, a qual viria a ampliar a já fornecida pelo local. Essa tecnologia 

já vem sendo amplamente utilizada em áreas como medicina, publicidade e 

engenharia.  

Jesus e Silva (2009, p.15) destacam que a popularização e a 

disseminação, acompanhada do aumento da capacidade de processamento 

dos dispositivos móveis favorecem a utilização destes dispositivos para 

utilização de serviços baseados em localização juntamente com Realizada 

Aumenta, combinação oportuna que apresentam novas possibilidades quando 

se tem os turistas como utilizadores dessa tecnologia para obtenção de 

informações on-line baseadas em sua localização. 

Ainda de acordo com Jesus e Silva (2009), o uso da RA por 

intermédio de dispositivos móveis no turismo tem como facilitadores o fato de 

estes aparelhos estarem em franca expansão nos países emissores de turistas, 

assim como o fato de que sua tecnologia evolui muito rapidamente (o que, por 

outro lado, demanda atualizações nos programas, que podem se tornar 

incompatíveis com novos terminais).  

Na direção do que outros autores anteriormente citados propõem, 

Jesus e Silva (2009) acreditam que a aplicação da RA em dispositivos móveis 

pode servir para fazer com que o turista visualize a imagem real do objeto 

(artístico, monumento, ruína, entre outros) com informações adicionais, por 

intermédio de imagens virtuais complementares. A RA pode ainda auxiliar o 

turista como guia por locais desconhecidos, além de lhe mostrar, por exemplo, 

edifícios que não existem mais em determinado local ou a reconstrução de 

ruínas.  

Em seguida, Jesus e Silva (2009) apresentam alguns exemplos 

de projetos de aplicação da RA ao turismo. Esses protótipos sobrepõem 

imagens em RA a imagens do mundo real captadas pela câmara do telefone 
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móvel, identificadas por meio de uma bússola (para captar a direção), um 

receptor de GPS (para posicionamento) e acelerômetros para os três eixos (x, 

y e z)(JESUS; SILVA, 2009).  

O Wikitude Augmented Reality Travel Guide, exclusivo para a 

plataforma de aplicações para telefones celulares Android (sistema proprietário 

do Google)e já disponível no mercado, apresenta-se como um guia móvel de 

viagem, baseado em contexto de localização. Também por intermédio de GPS 

e bússola,o aplicativo determina o posicionamento e a orientação do telefone; 

busca, então, em uma base de dados global (em mais de 350.000 pontos de 

interesse turístico) a informação sobre a imagem que a câmera capta. Por meio 

de grafismos e textos, informa a que distância o turista se encontra do ponto de 

interesse. 

O Mobile Augmented Reality Quest (MARQ) é um grupo que está 

desenvolvendo um guia eletrônico de visita a museu. Por meio de um PDA, 

grupos de visitantes podempassar pela experiência de vivenciara RA utilizando 

seus dispositivos móveis.Esse guia seria uma “lente mágica” que apresentaria 

ao usuário elementos escondidos na cena.  

Jesus e Silva (2009) desenvolvem uma proposta de aplicativo 

para dispositivos móveis para o turismo, utilizando a tecnologia de RA, com 

vistas às especificidades portuguesas. Além de um estudo do mercado turístico 

do país, os pesquisadores analisaram o perfil do turista que esperam atrair, 

além de realizar um levantamento das informações pelas quais este procura 

nos guias. Em seguida, buscaram os locais de interesse aos quais a pesquisa 

poderia se aplicar. 

O projeto que desenvolveram em seguida baseou-se na aplicação 

de RA a dados de posicionamento, a fim de que essa tecnologia possa ser 

utilizada como “um passo evolutivo na orientação e recepção de informação 

turística” (JESUS; SILVA, 2009, p. 2313). 

Santos e Santos (2014) analisam o uso de smartphones em 

viagens de turistas originários da cidade de São Paulo.  
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Inicialmente, reforçam a importância da relação entre turismo e 

novas tecnologias da comunicação e da informação, dando à evolução destas 

um papel na evolução da própria atividade turística. Apesar dessa relação, 

entretanto, afirmam que ainda existem poucos estudos sobre “como esses 

equipamentos têm alterado o comportamento do consumidor de turismo e 

quais são as implicações dessas mudanças para a gestão do setor” (SANTOS 

e SANTOS, 2014, p. 718).  

Por esse motivo, os pesquisadores realizaram uma pesquisa 

quantitativa composta por 368 entrevistas diretas a paulistanos que possuíam 

smartphones e afirmaram haver realizado alguma viagem de turismo nos 

últimos 12 meses.  

Apurou-se que mesmo entre aqueles poucos que afirmaram não 

haver usado o telefone durante a viagem (menos de 10% dos entrevistados), 

não o fizeram por ter utilizado outro dispositivo móvel, como tablets.    

Os pesquisadores, então, constataram que esses dispositivos 

vêm mudando o próprio comportamento dos turistas em diferentes aspectos, 

criando oportunidades para que os envolvidos com a atividade turística 

“ofereçam novos produtos e agreguem valor aos antigos” (SANTOS e 

SANTOS, 2014, p. 729). 

Outro dado apurado pela pesquisa foi que os smartphones, 

apesar de serem um importante meio de comunicação para turistas, são 

usados em viagens para outros fins que não como guias de viagens. Assim, 

concluem que: 

Considera-se que essas informações são particularmente úteis para 
subsidiar a análise dos investimentos feitos por empresas e órgãos 
gestores de destinos turísticos no desenvolvimento aplicações de 
tecnologia mobile. Investimentos em aplicativos com baixa 
diferenciação e que não fazem uso das características especiais dos 
aparelhos móveis podem atrair poucos usuários e apresentar em 
pequeno retorno. Por outro lado, aplicações inovadoras, integradas 
com as funcionalidades mais utilizadas e que despertem a 
curiosidade dos turistas podem oferecer bons resultados para 
empresas e destinos turísticos(SANTOS; SANTOS, 2014, p. 729). 

Em mais essa pesquisa, portanto, destaca-se a importância das 

novas TICs para o setor do turismo, em especial da RA, “tecnologia que amplia 
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o entorno do indivíduo por meio de informações virtuais integradas com o 

ambiente físico”(SANTOS; SANTOS, 2014, p. 730). Essas ideias vêm ao 

encontro do que se defende neste trabalho a respeito da RA como tecnologia 

que pode ampliar o turismo e assim promover o desenvolvimento da região.   

Nessa mesma direção, Ribeiro e Vareiro (2007, p. 470) afirmam 

que:  

É amplamente reconhecido que o turismo se oferece como um 
importante instrumento de desenvolvimento das economias 
contemporâneas, proporcionando benefícios de longo prazo quando 
implementado de forma sustentada. De fato, ao implicar uma rede 
complexa de atividades econômicas envolvidas no fornecimento de 
alojamento, alimentação e bebidas, transportes, entretenimento e 
outros serviços para os turistas, o turismo é um elemento 
estruturante da economia. 

Esta constatação resulta da evidência empírica de muitos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento onde o turismo é hoje um setor 
estratégico ou está a evoluir nesse sentido. 

A partir dessas ideias, acredita-se poder-se reafirmar a 

importância do estabelecimento de políticas públicas que estimulem o turismo 

regional, a partir da introdução de novas TICs.  

4.3.1 Aplicações de RV e RA na Copa do Mundo de 2014 

Durante a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 no 

Brasil, aplicativos para celulares foram colocados à disposição dos torcedores, 

para prestação de diversos tipos de serviços e entretenimento, apesar dos 

altos custos e lentidão dos equipamentos, obstáculos que não diminuem o 

entusiasmo das empresas fabricantes de hardware de Realidade Virtual e 

Realidade Aumentada, que acreditam em uma receita de US$ 1,06 bilhões até 

2018 (HAZECC, 2015). 

A Fetranspor (Federação das Empresas de Transportes de 

Passageiros) do Estado do Rio de Janeiro desenvolveu um aplicativo que usa a 

tecnologia de Realidade Aumenta que permite a comunicação com o usuário e 

disponibilizou o aplicativo "Vá de Ônibus". O aplicativo permite consultar 

informações on-line sobre toda a malha de transporte público carioca seja 
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ônibus, trens ou barcas. Em especial para usuários de ônibus e metrô, o 

aplicativo oferece dados como itinerário, tarifas, proximidade dos pontos de 

ônibus espalhados na região e até a que distância está o ônibus esperado em 

tempo real. O recurso de RA neste aplicativo é utilizado quando o usuário 

posiciona o celular como se fosse tirar uma fotografia e surgem os geotags1 

com informações sobre pontos de ônibus ou estações de metrô(EBEL, 2014). 

As grandes marcas lentamente estão apostando nas novas 

tecnologias, como é o caso do Itaú, Coca-Cola, Sony e diversas outras. O Itaú 

em parceria com a BitCo. High Technology, empresa nacional especializada 

em Realidade Aumentada desenvolveram um aplicativo voltado ao 

entretenimento. Os anúncios do Itaú veiculados durante a Copa do Mundo 

ilustravam um campo de futebol e ao direcionar a câmera para a imagem o 

usuário via o replay dos melhores gols da Seleção Brasileira por diversos 

ângulos e distâncias apenas movimentando o celular (HAZECC, 2015). 

Em outro aplicativo, chamado App Brasil 2014 3D, criado pela 

mesma empresa em parceria com a Sony, a funcionalidade do sistema 

apresenta uma nova forma de ver e interagir com o Fuleco, mascote oficial da 

Copa2014. O aplicativo permite customizar o mascote vestindo-o com o 

uniforme de qualquer seleção de futebol que esteve presente no evento apenas 

apontando a câmera do celular para o boneco em qualquer local que 

estivesse(NISHIDA, 2014). 

A Coca-Cola com o uso misto da Realidade Virtual e Aumentada, 

permitiu que o usuário vivenciasse a experiência de entrar no vestiário do 

Maracanã com o apoio da realidade aumentada(HAZECC, 2015). Nishida 

(2014) destaca que depois ao colocarem os óculos de realidade virtual, os 

usuários participavam de uma partida de futebol no mais famoso estádio de 

futebol do mundo o Maracanã. 

                                            

1
Geotags:É o processo de adição de informações geográficas a uma foto ou vídeo. Esta informação 

revela a sua longitude e latitude exata. Muitas vezes, a marcação é feita usando geo-coordenadas GPS e 

dados de um sistema de posicionamento global. 
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A McDonald's rede norte-americana de fastfood, alterou o design 

da caixa de um de seus itens mais vendidos no mundo para homenagear a 

realização da copa do mundo no Brasil, as tradicionais caixinhas vermelhas de 

batatas fritas foram substituídas por desenhos em comemoração ao mundial de 

futebol. Estas novas embalagens são usadas como traves em um jogo de 

futebol usando a realidade aumentada que com uma bola o jogador deve 

chutar ao gol e a cada gol feito objetos virtuais surgem para dificultar novos 

chutes a gol(CANALTECH, 2014). 

Sejam nas áreas de serviços, publicidade, entretenimento e 

diversas outras, a Realidade Virtual e Realidade Aumentada vêm sendo 

utilizadas amplamente no mundo todo. Como afirma Zuin (2015), as 

tecnologias de RV e RA são as mais inovadoras da atualidade. "Nós não 

estamos nem arranhando a superfície quando se trata do uso criativo da 

realidade aumentada"(ZUIN, 2015). Confirmando o ponto de vista de Zuin e 

Manly (2015), destaca que "a realidade virtual ainda está na infância". 

Em especial durante a Copa2014 os aplicativos voltados a 

serviços tiveram papel importante para os turistas que tinham a disposição 

aplicativos para consulta da previsão do tempo, localização de pontos de taxi, 

ônibus, metrô e barcas com itinerário e preços, restaurantes próximos, 

agências bancárias, casas de câmbio credenciadas, farmácias, postos de 

saúde e hospitais, policia militar; hotéis, alguns destes aplicativos 

disponibilizaram versões em português e em inglês(EBEL, 2014).  

Para casos de perda de documentos de turistas estrangeiros o 

aplicativo "Consulados", desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública de 

São Paulo - SSP-SP, auxilia na localização do consulado desejado pelo 

turista.Integrado ao Google Maps, o aplicativo traça a rota até o local. 

A fim de oferecer maior segurança e facilidade aos turistas, 

aplicativos permitem pesquisar as melhores cotações das moedas e qual o 

percurso para chegar ao posto para troca da moeda estrangeira. Para os 

taxistas foi criado um aplicativo onde eles se cadastram e podem ser 
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localizados pelos turistas que utilizam o aplicativo solicitando corridas com 

maior segurança e facilidade para pagamento(EBEL, 2014). 

Aplicativos voltados diretamente para a Copa do Mundo de 

2014oferecem recursos para os visitantes não perderem nenhum lance que 

ocorra no campo de jogo em todos os jogos, outros aplicativos enviam notícias 

atualizadas todo tempo com informações sobre data, horário, local e resultado 

dos jogos além do perfil de cada seleção e estatísticas, até álbum de figurinhas 

virtual do mundial são oferecidos. 

 

4.4 APLICAÇÕES DE RA E RV NO MARKETING 

Empresas detentoras de grandes marcas já perceberam as 

vantagens e tendências na utilização das tecnologias de Realidade Virtual e 

Realidade Aumentada e suas ações de marketing estão sendo direcionadas 

considerando essa tendência, que por oferecerem com criatividade 

experiências e sensações dinâmicas, as pessoas são surpreendidas, por isso a 

RV e RA estão transformando a maneira como as marcas divulgam e 

interagem com o público. 

De acordo com Zuin (2015), diversas pesquisas para criação de 

dispositivos de qualidade e aplicativos de alta performance que gerem 

sobreposição de imagens em 3D sobre objetos reais e que consumam pouco 

do processador são motivos de altos investimentos. Essa tendência sinaliza a 

possibilidade de que as pessoas passem a preferir essas novas tecnologias 

(ZUIN,2015). Segundo Kirner (2015), não demorará muito para as outras 

grandes marcas utilizarem essa novidade em seus produtos, e quem não se 

ajustar ficará no passado. 

O uso de RV e RA pelo mercado publicitário ainda está incipiente. 

Experiências em diversas vertentes vêm sendo desenvolvidas. Anúncios em 

revistas vêm sendo complementados com o uso de aplicativos, o mesmo com 
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livros escolares tornando-os mais interativos e interessantes.  Promover 

produtos com criatividade, imersão e sensações diferentes é uma tendência no 

mercado publicitário. Um exemplo de aplicação é a apresentação de um 

produto e a visualização com o celular para que o anúncio tenha simulações 

que mostrem a eficiência do produto. Outro exemplo é a divulgação de filmes 

usando como espaço publicitário os abrigos de pontos de ônibus, e quando o 

usuário apontar o smartphone para a imagem, é apresentado o trailer do filme, 

com a possibilidade de se até fazer a compra do ingresso. 

Mensurar quanto dinheiro se ganha ou como medir o ROI Retorno 

sobre Investimento, com a criação de ações publicitárias com o uso de RV e 

RA não é uma tarefa simples, não é fácil obter pontualmente este número, haja 

visto que no marketing digital muitas variáveis são envolvidas em longos 

períodos, mas pode-se afirmar que ganha-se mercado com a fixação da marca 

usando modernas e criativas soluções com estas tecnologias (ZUIN,2015). 

Empresas estão fazendo uso de RA e RV para divulgar seus 

produtos e serviços. A escolha de roupas com a possibilidade de realizar a 

experimentação virtual e troca de cores, a decoração de ambientes com 

escolha do posicionamento do mobiliário, visitar imóveis decorados ainda na 

planta entre muitas outras possibilidades ainda nem enxergadas pelos 

profissionais, são exemplos de aplicações que interferem diretamente no 

Marketing das organizações (KIRNER, 2015).  
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5 OPINIÃO QUANTO AO USODE RV E RA NO TURISMO 

Com vistas a verificar a opinião de turistas, empresários e 

especialistas em turismo em torno das possibilidades de aplicação de realidade 

Virtual e Realidade Aumentada no Turismo Regional, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com empresários e especialistas e aplicados 

questionários, disponíveis na internet, a potenciais turistas. Os resultados desta 

pesquisa de campo estão expostos neste capítulo. 

5.1 OPINIÃO DOS EMPRESÁRIOS E ESPECIALISTAS EM TURISMO 

As entrevistas foram guiadas por quatro blocos de perguntas. O 

primeiro bloco girou em torno do potencial turístico da região de Franca. 

Posteriormente foram abordados temas sobre o potencial de uso de realidade 

virtual e de realidade aumentada no turismo e a aplicação das tecnologias de 

RV e RA no turismo regional. 

Em termos do potencial turístico da região de Franca,de forma 

geral, os entrevistados concordam que a região de Franca tem forte vocação 

para o turismo rural e aventura. A partir de Franca maior cidade da região e 

cidade sede do Circuito Turístico Lagos do Rio Grande a 200 km no sentido a 

Minas Gerais tem-se algumas pousadas e hotéis fazenda estruturados para 

receber turistas. Muitas belezas naturais como cachoeiras, lagos, 

montanhas,que são ainda virgens e não são produtos turísticos que possam 

fazer parte de circuito ou roteiro, pois não oferecem o mínimo necessário de 

infraestrutura para receber os visitantes, seja acesso, refeições, acomodações, 

etc. 

Entre as atrações turísticas mais interessantes na região são 

citadas as diversas cachoeiras espalhadas pela região,mas a atração de maior 

destaque é a cidade de Rifaina-SP que oferece grande potencial náutico. 
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Foram citadas diversas melhorias na região e principalmente a estruturação 

dos quiosques feita pela prefeitura que compõem a “prainha” de Rifaina. 

Atualmente existem regras para estacionar automóveis, ouvir música, consumir 

alimentos e bebidas na região da praia permitindo que a toda a cadeia local de 

serviços ganhe dividendos com essa atividade. 

Segundo os entrevistados mesmo tendo Rifaina como referência 

em estância turística na região, a promoção do turismo regional quase inexiste 

por ser desarticulada e sem representatividade. De forma geral os 

entrevistados afirmam que a gestão política impede o processo de 

desenvolvimento do turismo em nossa região. 

Conforme as entrevistas, para o crescimento do turismo regional o  

seria importante a criação de um conselho de turismo atuante e para isso 

necessita-se que o poder público tome a frente para estruturar os pilares 

principais desta ação de promoção das atrações da região de Franca. O poder 

público tem que favorecer os municípios para que se estruturem e se 

fortaleçam suas aptidões turísticas de forma a oferecer condições sustentáveis 

de sobrevivência aos empreendimentos e a preservação do meio ambiente. A 

partir deste ponto a iniciativa privada deve tomar frente dos investimentos em 

seus produtos turísticos para o desenvolvimento do turismo regional. 

A jornalista entrevistada apresentou que ocorreu um crescimento 

interessante do número de leitos a partir da profissionalização do turismo na 

cidade de Olímpia-SP, cidade com 50.000 habitantes (OLÍMPIA, 2016), 

conforme tabela 2. 

A jornalista entrevistada citou que a cidade de Olímpia-SP, dispõe 

de 14.000 leitos. Fato que despertou ao entrevistador a busca por números de 

leitos nas cidades de Rifaina e Franca (nossa cidade). Para confirmação das 

declarações de nossa entrevistada fomos em busca de fontes confiáveis para 

que pudéssemos referenciar neste trabalho. 

Para confirmar o número de leitos das cidades de Olímpia e 

Rifaina realizamos buscas na Internet e com pouco esforço encontramos as 

informações procuradas disponíveis de forma simples de ser encontrada. Em 
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contra ponto às facilidades que encontramos para determinar o total de leitos 

das duas cidades acima citadas, para obtermos o número de leitos disponíveis 

em Franca não conseguimos encontrar em pesquisas realizadas na Internet. 

Portanto entramos em contato com a Prefeitura Municipal que informou que a 

Secretaria de Desenvolvimento entre outras atribuições tem sobre sua 

responsabilidade a Secretaria de Turismo que poderia disponibilizar para o 

entrevistador a informação procurada. 

 Em contato com a Secretaria de Turismo de Franca por telefone 

e e-mail, os responsáveis informaram não dispor dessa informação, poderiam 

levantar apenas o número de apartamentos disponíveis na cidade de Franca, 

número que não reflete o total de leitos para hospedagem. Estimativas 

confirmadas pela entrevistada sinalizam 2.000 leitos disponíveis, confirmação 

não oficial. 

Tabela 2: Cidade x Habitantes x Leitos disponíveis 

Cidade Habitantes Leitos 

Franca 318.000 Não disponível 

Olímpia 50.000 14.000 

Rifaina 3.500 600 

Fonte: OLÍMPIA, 2016 e  

Em função das águas termais da região de Olímpia e com a inauguração 

do Parque Aquático Termas dos Laranjais, que emprega 180 funcionários 

diretos, o poder público e a iniciativa privada se estruturaram de forma a 

explorar profissionalmente o complexo aquático e os demais setores da cadeia 

produtiva turística da cidade. 

Para os entrevistados a tecnologia de Realidade Virtual já é 

conhecida, mas como um vídeo game. Nenhum dos entrevistados tinham tido a 

experiência de ser inserido no mundo virtual possibilitando sentir emoções e 

sem exceção foi um experimento muito interessante. 

Nenhum dos entrevistados tem conhecimento de qualquer ação 

publicitária utilizando RV voltada para o turismo e acham bastante interessante 
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o uso dessa tecnologia para a promoção do turismo. Entre os entrevistados 

dois ressaltaram a preocupação de uso da tecnologia de RVpara apresentar 

aos usuários cenários virtuais irreais "mentirosos", em casos de apresentação 

de vestuário, móveis, ambientes e imóveis, permitindo dessa forma divulgar e 

promover produtos com efeitos que não condizem com os reais. Em destaque, 

a agente de viagens com mais 40 anos de experiência disse temer, por 

exemplo, que hotéis apresentem acomodações "maquiadas", tratadas para 

aparentar serem mais amplas que o real, possibilitando que sua empresa 

recomende hospedagens que venham a contribuir negativamente para a 

credibilidade de seu trabalho.  

Por outro lado, o entrevistado especialista em mergulho teme que 

sejam montadas apresentações de RV que venham a iludir o turista 

interessado em mergulho em águas abertas e dessa forma denegrir a imagem 

das empresas que prestam esse tipo de serviço. 

Mesmo com as preocupações sobre apresentações "mentirosas" 

de produtos e serviços todos são enfáticos em destacar que o uso da RV é 

importante e sobretudo moderno e inovador sendo um caminho sem volta para 

apresentar aos potenciais clientes a possibilidade de visitar locais de interesse 

mesmo que de forma virtual. 

Nenhum dos entrevistados conhecia a tecnologia de Realidade 

Aumentada, foi para todos uma novidade surpreendente poder perceber 

elementos virtuais sendo inseridos no ambiente real. Todos aprovaram a 

utilização de RA na promoção do turismo, mas como complemento da RV. 

Para os entrevistados RA deve ser utilizada como ferramenta de 

entretenimento e diversão. 

Para os entrevistados as duas tecnologias são interessantes e 

devem ser utilizadas para a promoção do turismo, mas a que mais impactou os 

entrevistados sob o ponto de vista de inovação, por oferecer um leque grande 

de alternativas, foi a RV, por ser uma tecnologia imersiva e permitir que cada 

pessoa vivencie a experiência com sensações diferentes entre elas. Essa 

experiência possibilita que uma mesma apresentação cause impressões e 
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sensações diferentes entre cada uma das pessoas tornando a tecnologia de 

RV mais indicada para divulgação de produtos e serviços turísticos. 

Como sugestões para a exploração do setor de turismo na região 

foram citadas: o café que poderia ser elaborado um trabalho para apresentar 

os casarões antigos das fazendas de café, os terreirões de café, secadores e 

tulhas. Oferecer degustações e comercialização de saches e embalagens 

especiais de café. O turismo religioso também tem força na região o mais 

conhecido movimento cristão o Hallel traz para nossa cidade mais de 100 mil 

pessoas que se hospedam das mais diferentes maneiras, chegando até 

pernoitarem em hotéis de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Barretos. O 

mosteiro de Claraval-MG poderia fazer parte de circuito de visitação. Além 

dessas vertentes tem-se o antigo roteiro da Alta Mogiana até Rifaina, percurso 

que era feito de trem, sem esquecer de ações de RA e RV voltadas para o 

basquete e o calçado masculino conhecido em todo o mundo. 

Para os entrevistados o poder público de forma organizada e bem 

articulada comprometido com o desenvolvimento do turismo regional 

independente de partido, deve tomar as rédeas para a estruturação inicial do 

turismo em nossa região. 

5.2 OPINIÃO DOS TURISTAS 

Nesta seção são apresentados os resultados da aplicação do 

questionário sobre a RA e a RV a uma amostra aleatória de pessoas 

convidadas a participar da pesquisa que foi realizada pela Internet. 

O questionário foi estruturado em três blocos de questões e foi 

respondido por 198 pessoas. O primeiro bloco diz respeito ao perfil dos 

entrevistados sob o aspecto socioeconômico e qual o seu enquadramento na 

utilização de dispositivos móveis. O segundo bloco trata especificamente da 

tecnologia de RV, investigando se o respondente tem conhecimento da 

tecnologia de RV, se já a utilizou, se utilizaria e se acha RV importante na 

promoção de produtos e serviços turísticos. O terceiro e último bloco de 
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questões trata de forma equivalente ao bloco II especificamente da tecnologia 

de RA, investigando se o respondente tem conhecimento da tecnologia de RA, 

se já a utilizou, se utilizaria e se acha RA importante na promoção de produtos 

e serviços turísticos. 

A amostra se mostrou heterogênea sobre todos os aspectos 

relacionados ao perfil do entrevistado. O perfil dos entrevistados foi obtido a 

partir da análise estatística com as frequências relativas e absolutas das 

categorias das variáveis descritivas da amostra (o Anexo 3 apresenta os 

gráficos coma descrição do perfil da amostra estudada). Verifica-se a 

predominância dos entrevistados com idade entre 21 a 30 anos, do sexo 

masculino, solteiros, grau de escolaridade Universitária e renda mensal de até 

R$ 1.500,00 (equivalente a 1,9 salários mínimos a base de R$ 788,00 em 

dezembro de 2015). 

Sob o ponto de vista de conhecimento da tecnologia de Realidade 

Virtual os dados obtidos mostram (Figura 12), que 60% dos respondentes não 

conheciam e nem tinham ouvido falar em RV, mas depois de terem tido a 

experiência de conhecê-la 70% acharam muito importante ou extremamente 

importante a sua utilização na promoção do turismo e 40% sentem-se 

motivados a adquirir produtos turísticos a partir de apresentações de RV. 
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Figura 12: Conhecimento e Opinião sobre a Realidade Virtual 

 

Fonte: Autor 

 

Sob o ponto de vista de conhecimento da tecnologia de Realidade 

Aumentada os levantamentos mostram uma equivalência entre as respostas do 

bloco II sobre RV. Em sua maioria 57% não conheciam RA, mas a partir do 

contato com uma aplicação passaram a achar muito importante a sua utilização 

e motivados a adquirir produtos a partir de apresentações de RA. Dos 

respondentes 85% acham que RA é muito importante na promoção do turismo 

ou tem importância moderada como mostramos nos gráficos da Figura 13. 
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Figura 13: Conhecimento e Opinião sobre a Realidade Aumentada 

 

Fonte: Autor 

Pelos resultados obtidos pode-se supor que o uso de RV e RA 

precisa ainda ser mais difundido para que as tecnologias se tornem mais 

conhecidas para que seu uso possa beneficiar a promoção do turismo, embora 

exista uma pré-disposição a aceitá-las como fonte de informação para a 

decisão de aquisição de produtos turísticos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral da pesquisa baseou-se em verificar se e como as 

tecnologias de RV e RA podem contribuir com a promoção do Turismo e o 

Desenvolvimento Regional. Pesquisou-se sobre experiências já realizadas que 

utilizaram RV e RA aplicadas ao turismo e os efeitos destes experimentos. 

Os resultados obtidos com esses estudos revelaram que as 

tecnologias de RV e RA são novidades inovadoras e recentes para o mercado, 

o que se conhece sobre RV e RA ainda é só a ponta do Iceberg. Tanto que 

poucas ações promocionais foram desenvolvidas até hoje voltadas ao turismo; 

mas a pesquisa mostrou que o mercado publicitário e os consumidores estão 

receptivos a essas tecnologias aguardando as surpresas e as sensações que 

cada apresentação pode trazer. 

Os estudos bibliográficos realizados foram fundamentais para que 

fosse possível compreender sobre como as variáveis envolvidas no tema da 

questão problema deste estudo se relacionam e dependem uma da outra: RV, 

RA, Turismo e Desenvolvimento. Verifica-se no estudo que a combinação 

público-privada quando trabalhada de forma articulada possibilita a criação de 

Políticas Públicas eficientes e, portanto, trazem benefícios para toda a região 

favorecendo o desenvolvimento. 

Quanto ao desenvolvimento de aplicativos de RV e RA, são 

necessários equipamentos básicos que permitam o desenvolvimento de 

aplicações que consumam menos processamento. Entre os estudos realizados, 

o aspecto comum entre eles mostrou que o desenvolvimento da internet foi o 

elemento transformador de como os usuários interagem com o mundo virtual 

de forma positiva. 

Com a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014, 

algumas empresas disponibilizaram aplicativos de RV e RA para a divulgação 

de suas marcas, serviços e produtos. Os aplicativos foram disponibilizados 
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exclusivamente no período de realização dos jogos da Copa 2014. Estes 

aplicativos ofereciam, entre outros atrativos, o entretenimento aos usuários que 

foram receptivos às experiências proporcionadas. Os aplicativos voltados a 

serviços foram importantes para os turistas que confortavelmente buscaram 

informações sobre uma grande variedade de itens. 

A revisão bibliográfica utilizada para conhecer melhor sobre 

desenvolvimento regional, políticas públicas e turismo foi sem dúvida muito 

importante para que fosse possível melhor fundamentar o trabalho. Mas, as 

entrevistas foram responsáveis por grandes contribuições para a análise da 

viabilidade de aplicação da RA e RV, pois a partir das entrevistas conseguimos 

extrair elementos não identificados/registrados em textos bibliográficos como, 

por exemplo, sensação exclusiva e única vivenciando uma mesma experiência. 

As entrevistas e a aplicação do questionário confirmaram a 

suposição de que as tecnologias de RV e RA são promissoras para o turismo, 

pois a opinião foi favorável nas duas vias, seja pelo olhar do empreendedor que 

procura direcionar seus investimentos em ações cada vez mais rentáveis ou 

seja pelos turistas que se mostram receptivos a novas experiências 

enriquecidas pela Tecnologia da Informação e Comunicação em especial RV e 

RA. 

O turismo é uma atividade que envolve grande troca de 

informações, por isso é relevante tratar da aplicação de novas tecnologias da 

comunicação e da informação ao setor. A introdução de uma nova tecnologia 

desse campo leva ao desenvolvimento da atividade turística.  

A pesquisa de referencial teórico mostrou que na Europa já 

existem vários casos de aplicações de RA ao turismo, principalmente em 

Portugal, onde há vários estudos e projetos em desenvolvimento. No Brasil os 

estudos destas tecnologias têm sido feito especialmente por um grupo de 

pesquisadores na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

Pensando especificamente na região de Franca, cuja exploração 

seria basicamente o turismo rural de aventura e o ecoturismo, trata-se de 

trabalho extenso a ser realizado para ações futuras.  
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Já existem tecnologias para basear a aplicação da RA a 

dispositivos móveis, mas precisa ser realizado um estudo minucioso do meio, 

coleta de informações, escolha de um software para suporte do banco de 

dados e inserção desses dados. Trata-se de um trabalho multiprofissional 

(envolve profissionais de várias áreas) que, para ser bem realizado, precisa de 

turismólogos, biólogos, historiadores, geólogos, geógrafos, designers, além de 

pesquisadores ligados à economia e cultura da região.  

É importante que, à semelhança do exposto por Jesus e Silva 

(2009) para o caso português, seja analisado o perfil do turista que se espera 

receber na região, assim como que tipo de informações costuma buscar, para 

que se possam preencher suas expectativas. Portanto, sugere-se que o 

conselho de turismo seja atuante e formado por profissionais da iniciativa 

pública e privada dos diferentes ramos da cadeia produtiva para juntos, 

estudarem esse perfil esperado do turista para a região e planejarem ações 

articuladas direcionadas a objetivos comuns, sem interesses e vaidades 

políticas, que envolvam a aplicação das promissoras tecnologias de Realidade 

Aumentada e Virtual, com vistas à promover e alavancar o turismo da região.  
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8 ANEXO 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA SOBRE UTILIZAÇÃO DE RV e RA NA PROMOÇÃO DO TURISMO 

 

 

BLOCO I – POTENCIAL TURISMO REGIÃO DE FRANCA 

Qual a sua visão sobre o potencial turístico da região de Franca e sua contribuição para o 

desenvolvimento da região? 

Qual a atração turística da região você acha mais interessante? 

Você acha que a promoção e divulgação das atrações turísticas da região são feitas 

adequadamente? 

Se sim, quais os pontos positivos da divulgação do turismo na região? 

Se não, quais os motivos da deficiência da divulgação da região? 

Como você acha que a promoção e divulgação das atrações turísticas da região podem ser 

melhoradas? 

Quais ações podem ser promovidaspara divulgar as atrações turísticas da região de Franca? 

 

BLOCO II – POTENCIAL DE USO DE REALIDADE VIRTUAL NO TURISMO 

 

Explicar o conceito e Apresentar o vídeo sobre RV - Realidade Virtual 

Enfatizar que RV é a tecnologia que permite ao usuário ser inserido virtualmente em um ambiente de visualização 

tridimensional que permite a interação com elementos virtuais utilizando-se de uma interface complexa como luvas e 

óculos digitais. 

 

Você já conhecia anteriormente a tecnologia de RV - Realidade Virtual? 

Se sim, onde viu? Uso a tecnologia?  

Se usou, o que achou? 

Você acha que a tecnologia de RV pode ser utilizada com sucesso na promoção e divulgação 

de produtos e serviços turísticos? 

Você já viu ou tem conhecimento da aplicação de algum tipo de tecnologia de RV no setor 

turístico? 

Se sim, quais as aplicações que você viu ou tomou conhecimento? 

Você acha que estas aplicações foram efetivas? 

Você investiria na tecnologia de RV para divulgação de produtos ou serviços turísticos? 

Se sim, quais as principais contribuições que enxerga na aplicação de RV no setor do 

turismo? 

Se não, quais os principais motivos porque não investiria na RV no setor de turismo? 
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Porque acha que RV não teria sucesso ou insucesso na promoção e divulgação de produtos e 

serviços turísticos? 

 

BLOCO III – POTENCIAL DE USO DE REALIDADE AUMENTADA NO TURISMO 

 

Explicar o conceito e Apresentar o vídeo sobre RA - Realidade Aumentada 

Enfatizar que RA é a tecnologia que permite inserir elementos virtuais no mundo real, criando um ambiente misto para 

interação em tempo real. 

 

Você já conhecia anteriormente a tecnologia de RA - Realidade Aumentada? 

Se sim, onde viu? Uso a tecnologia?  

Se usou, o que achou? 

Você acha que a tecnologia de RA pode ser utilizada com sucesso na promoção e divulgação 

de produtos e serviços turísticos? 

Você já viu ou tem conhecimento da aplicação de algum tipo de tecnologia de RA no setor 

turístico? 

Se sim, quais as aplicações que você viu ou tomou conhecimento? 

Você acha que estas aplicações foram efetivas? 

Você investiria na tecnologia de RA para divulgação de produtos ou serviços turísticos? 

Se sim, quais as principais contribuições que enxerga na aplicação de RV no setor do 

turismo? 

Se não, quais os principais motivos porque não investiria na RV no setor de turismo? 

Porque acha que RV não teria sucesso ou insucesso na promoção e divulgação de produtos e 

serviços turísticos? 

 

 

 

BLOCO IV – APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO SETOR DO TURISMO DA REGIÃO 

 

Qual das duas tecnologias você acha ser mais importante para o desenvolvimento do setor 

turístico da região? 

Por que você tem essa opinião? 

Você acha viável o investimento destas tecnologias no setor do turismo da região? 

Quais são os atores, instituições que você crê que sejam responsáveis para implantar as 

tecnologias na região? 

Quais são suas outras sugestões para o desenvolvimento do setor turístico local? 
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9 ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
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10 ANEXO 3 
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