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Expectativa 

Question 1 
Os aplicativos de Realidade Aumentada (RA) para atividades ao ar livre, como o ViewRanger e o 

AR Mountains Map, introduziram informações ampliadas de trilhas à medida que os turistas 

navegam e marcam suas aventuras (Gooding, 2016). As atrações internas começaram a melhorar 

as experiências dos visitantes com RA, como a nova exposição “Guerreiros de Terracota do 

Primeiro Imperador” no Instituto Franklin, na Filadélfia, que exibe digitalmente os guerreiros e 

suas armas (Hurdle, 2017). A pesquisa sobre RA no turismo e nas viagens tem sido estimulada 

por essas tendências emergentes.  

 

Question 2 

Lacuna: Até onde os autores sabem, nenhuma pesquisa anterior examinou o impacto dos 

elementos do design de Realidade Aumentada na experiência do turismo e nos comportamentos 

subsequentes. 

Objetivo específico: Especificamente, esta pesquisa examina como e por que dois elementos do 

design de Realidade Aumentada, o tipo de informação (sugestões visuais dinâmicas vs. 

sugestões verbais dinâmicas) e o nível de presença virtual (alta vs. baixa) influenciam as 

experiências dos visitantes em museus e as intenções comportamentais subsequentes, 

particularmente a sua vontade de pagar mais .  

 

Question 3 

As sugestões verbais dinâmicas exerceram um efeito positivo sobre a disposição dos visitantes 

em pagar mais, presumivelmente porque a informação verbal que atenua a resposta automática e 

facilita o processamento top-down (de cima para baixo) tem um efeito verbal superior na 

experiência estética dos visitantes e na sua tomada de decisões.  

Razão: Esse efeito é mais evidente quando a presença virtual é alta porque (i) um ambiente 

virtual pode funcionar como uma sugestão contextual que facilita as imagens mentais e (ii) o 

processamento de imagens vívidas aprimora a experiência estética, aumentando, assim, a 

disposição dos visitantes em pagar mais.  

 

Question 4 

Exemplo: O Museu Nacional de Singapura incentiva os visitantes a usar o aplicativo AR do 

museu em seus celulares para aprender mais sobre as plantas ou os animais que fazem parte da 

Coleção William Farquhar de Desenhos de História Natural. 

Pesquisas futuras: Mais pesquisas são necessárias para ver se tais efeitos podem ser explicados 

por outros mecanismos ou generalizados ao longo do tempo, de contextos e populações. 

 

Question 5 

A tecnologia de Realidade Aumentada (RA) é uma das invenções mais revolucionárias dos 

últimos anos. Reconhecido como o termo pesquisado com mais frequência no Google em 2016, 

“Pokemon Go” apresentou a RA com sucesso a um grande público. Ao ampliar uma exibição de 

objetos e espaços do mundo real com informações virtuais para integrar perfeitamente a 

virtualidade e a realidade, a RA mostra um grande potencial como uma ferramenta de design 

para criar experiências inovadoras de clientes em todos os setores  industriais. A indústria do 

turismo aproveitou a oportunidade para usar a tecnologia de Realidade Aumentada, a fim de 

desenvolver experiências de turismo nunca antes vistas.  

 


