
 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

 

 

Determinantes da adoção de realidade virtual por parte 

dos operadores turísticos de regiões economicamente 

desfavorecidas 
 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Informática 

 

 

Ana Carolina Aires Pereira 

 

Sob orientação do Professor Doutor José Luís Bandeira Rodrigues Martins e 

coorientação do Professor Doutor Frederico Augusto dos Santos Branco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, março de 2019 



 

 

 



 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

 

 

Determinantes da adoção de realidade virtual por parte 

dos operadores turísticos de regiões economicamente 

desfavorecidas 
 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Informática 

 

 

Ana Carolina Aires Pereira 

 

 

Sob orientação do Professor Doutor José Luís Bandeira Rodrigues Martins e 

coorientação do Professor Doutor Frederico Augusto dos Santos Branco 

 

 

 

 

Vila Real, março de 2019 



 

 

 

 

 



 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada por Ana Carolina Aires Pereira à 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para 

cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do 

grau de Mestre em Engenharia Informática, sob a 

orientação do Professor Doutor José Luís Bandeira 

Rodrigues Martins do Departamento de Engenharias da 

Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro e coorientação do Professor 

Doutor Frederico Augusto dos Santos Branco do 

Departamento de Engenharias, da Escola de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, irmã e avó que sempre me apoiaram e que 

eu tanto admiro. A eles agradeço a pessoa que sou hoje e a 

força para todas as conquistas na minha vida. Dedico este 

trabalho a eles e à minha sobrinha Inês de 8 meses, como 

forma de reconhecimento e por serem o pilar da minha 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vida não exige que sejamos os melhores, mas sim que tentemos sempre o nosso melhor.” 

 

H. Jackson Brown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

Agradecimentos 

 

A presente dissertação é o finalizar de uma etapa que me permitiu obter os conhecimentos e 

ferramentas necessárias para o desenvolvimento quer a nível pessoal como profissional. Gostaria 

de agradecer à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro por me ter concedido a oportunidade 

e me disponibilizar os recursos necessários para a realização deste trabalho. 

É meu dever reconhecer toda a contribuição, disponibilidade e atenção demonstrada pelos 

orientadores. À crítica construtiva, dedicação, motivação, disponibilidade, atenção e 

ensinamentos transmitidos ao longo da licenciatura e mestrado do Professor Doutor José 

Martins, bem como, salientar a sua personalidade e empatia. À coorientação do Professor 

Doutor Frederico Branco, toda a disponibilidade e dedicação, como também todos os 

conhecimentos transmitidos ao longo do meu percurso académico. Sem dúvida, foram um 

fator imprescindível na concretização deste projeto. 

À minha família que esteve sempre ao meu lado, nos bons e nos maus momentos. Sempre 

fizeram notar o seu apoio quer através de palavras de incentivo como de conforto, mostrando-

me sempre o foco e determinação para cumprir os meus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

 

Resumo 

 

As tecnologias de realidade virtual têm crescido em complexidade e funcionalidade, 

aumentando assim a sua procura e importância em diversos setores de atividade. O objetivo da 

implementação das tecnologias é proporcionar ao negócio um aumento de vendas e inovação. 

Desta forma, aplicar estas inovações no turismo torna-se vantajoso tanto para as organizações, 

como para turistas e até mesmo para territórios. Conseguem proporcionar imersividade 

multissensorial, simular ações e movimentos em tempo real, enriquecendo a realidade através do 

uso de objetos virtuais interativos. Assim, cativar visitantes e mostrar territórios de uma outra 

perspetiva, mais ricos e com maior vivacidade, tornam-se processos mais simples. 

O presente trabalho foca a sua atenção numa atenta revisão da literatura científica acerca 

da adoção de tecnologia, em particular de sistemas e tecnologias ligados à realidade virtual, 

ao nível das organizações. No sentido de adequar a revisão da literatura ao tema transversal 

da dissertação, o turismo, o processo de levantamento e análise da literatura foi realizado tendo 

uma constante preocupação por fazer a ligação ao setor do turismo. 

Assumindo a necessidade de desenvolver mais o trabalho realizado e obter uma 

confirmação não só do contributo resultante da revisão bibliográfica, mas também da 

relevância do tema estudado, foi desenvolvido um focus group suportado por tecnologias 

digitais que permitiu que vários especialistas discutissem colaborativamente e 

interactivamente sobre os temas inerentes ao presente projeto de investigação sem que para 

isso tivessem de estar em contacto presencial. 

Os resultados deste estudo permitem não só perceber a relevância de tecnologias como 

a realidade virtual para o setor do turismo, como principalmente permitem perceber de como 

a literatura existente e os peritos ouvidos estão alinhados na identificação de oportunidades de 

desenvolvimento disruptivo da oferta turística existente nos destinos turísticos localizados em 

territórios economicamente desfavorecidos e, por consequência, dos próprios territórios e suas 

populações e organizações. 

 

Palavras-chave – Adoção de tecnologias de informação; Realidade Virtual; Turismo; 

Operadores Turísticos; Regiões Economicamente Desfavorecidas. 

 



 

X 

 

  



 

XI 

 

Abstract 
 

Virtual reality technologies have grown in complexity and functionality, thus 

increasing their demand and importance in several sectors of activity. The goal of technology 

implementation is to provide the business with increased sales and innovation. In this way, 

applying these innovations in tourism becomes advantageous for organizations, tourists and 

even territories. They can provide multisensory immersivity, simulate actions and movements 

in real time, enriching reality through the use of interactive virtual objects. Thus, captivating 

visitors and showing territories from another perspective, richer and lively, become simpler 

processes. 

This study focuses on an attentive review of the scientific literature on the adoption of 

technology, particularly systems and technologies related to virtual reality, at the level of 

organizations. In order to adapt the literature review to the transversal theme of the 

dissertation, tourism, the process of surveying and analysing the literature was carried out with 

a constant concern to connect to the tourism sector. 

Assuming the need to further develop the work done and to obtain confirmation not 

only of the contribution resulting from the bibliographic review, but also of the relevance of 

the topic studied, a focus group was developed supported by digital technologies that allowed 

several specialists to discuss collaboratively and interactively about the subjects inherent to 

the present research project without having to be in face-to-face contact. 

The results of this study allow not only to understand the relevance of technologies as 

the virtual reality for the tourism sector, but also how existing literature and experts are aligned 

in the identification of opportunities for disruptive development of the existing tourist supply 

in the destinations regions, and, consequently, of the territories themselves and their 

populations and organizations. 

 

 

 

 

Keywords – Adoption Of Information Technologies; Virtual Reality; Tourism; Tour 

Operatores; Economically Disadvantaged Regions. 
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Acrónimos 
 

Nesta dissertação são utilizadas abreviaturas de designações comuns apenas apresentadas 

aquando da sua primeira utilização: 

 

Acrónimo Descrição 

TI   Tecnologias da Informação  

PME  Pequenas e Médias Empresas 

CEO  Diretor Executivo (Chief Executive Officer)  

TRA  Teoria da Ação Racional  

TPB  Teoria do Comportamento Planeado 

TAM  Modelo de Aceitação da Tecnologia 

IDT/ DOI   Teoria de Difusão de Inovação  

UTAUT  Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia 

TTF  Modelo entre a Tarefa e a Tecnologia 

TOE  Teoria Tecnologia, Organização e Ambiente 

OMT  Organização Mundial de Turismo 

WTTC  World Travel and Tourism Council 

UNWTO  World Tourism Organization 

INE Instituto Nacional de Estatística 

PIB   Produto Interno Bruto 

IoT   Internet of Things 

RV   Realidade Virtual
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Introdução 

 

A presente investigação visa oferecer um estudo com base científica, consistente e atualizada, 

que permita aos operadores turísticos adotar realidade virtual a partir de um conjunto de 

determinantes fulcrais para essa implementação. 

 

1.1. Enquadramento 

 

O turismo tem ganho bastante destaque nos últimos anos, tornando-se uma atividade de vital 

relevância para o setor económico de vários países (Oh, 2005). Portugal não é exceção, tanto a 

nível de turismo na zona do litoral e grandes metrópoles, como também o turismo associado a 

regiões subdesenvolvidas, sendo dos países com maior saldo da balança turística da União 

Europeia (INE, 2018b). 

Atendendo ao facto que vivemos num mundo tecnológico, as empresas têm de estar a par 

dessa evolução e consequentemente de adotar tecnologias de informação e comunicação como 

meio de suporte e desenvolvimento das suas atividades de negócios, otimização de tempo, auxílio 

na procura de novos clientes e melhoria global da sua produtividade (Tanriverdi, 2005). 

Ao aliarem a utilização de tecnologias com a sua atividade, as organizações do setor do 

turismo vêm, de há uns anos a esta parte, a conseguir melhorar os seus processos de gestão e 

promoção dos seus produtos e serviços, ao mesmo tempo que conseguem dar resposta à 

necessidade dos seus clientes por um maior grau de personalização, dinâmica e inovação. Desta 

forma, é possível acrescentar dinâmica, interesse e imersão às experiências, melhorando a 

qualidade do serviço e melhorando a satisfação dos clientes (Buhalis & O'Connor, 2005). 

As tecnologias de realidade virtual estão a expandir-se de tal forma que a sua incorporação 

em diversos sectores de atividade é cada vez mais uma realidade. Assim, ao nível do turismo, estas 

podem ter diversas aplicações, tendo um elevado potencial de impacto nas organizações, turistas 

e, principalmente, nos territórios (Martins et al., 2017). É, assim, já possível proporcionar 

ambientes imersivos multissensoriais, simulando ações e movimentos em tempo real, recriando 

sensações, enriquecendo a realidade recorrendo ao uso de objetos virtuais interativos (Stamboulis 

& Skayannis, 2003). 
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1.2. Problema e Objetivos de Investigação 
 

 

O rápido crescimento das Tecnologias de Informação tem sido um fator bastante importante 

para as empresas (Cano & Baena, 2015). Como ferramentas poderosas, proporcionam o 

desenvolvimento das organizações de forma mais rápida, através da criação de oportunidades e do 

aumento da eficiência dos processos (Mbatha, 2013). De forma a aproveitar as vantagens do uso 

das tecnologias de realidade virtual e do poder económico do turismo, este projeto pretende 

averiguar os determinantes críticos para a adoção desta tecnologia neste contexto, bem como 

perceber quais as aplicações reais já existentes da referida tecnologia em contexto do turismo e 

quais os possíveis caminhos de investigação e desenvolvimento a seguir. 

Pretende-se assim aprofundar o conhecimento sobre a atual utilização das tecnologias de 

realidade virtual por parte dos operadores turísticos, com destaque para aqueles localizados em 

territórios economicamente desfavorecidos, através de uma revisão científica atenta e detalhada 

que resulte na identificação e caracterização dos possíveis determinantes do processo de adoção 

da RV. Complementarmente, pretende-se dar um espetro mais alargado a esta trabalho através da 

validação junto da comunidade científica, técnica e empresarial, da relevância do tema e da lista 

de determinantes anteriormente mencionada. 

Com a realização deste trabalho, é possível oferecer uma investigação cuidada e detalhada 

para as organizações e tomadores de decisão utilizarem como referência a fim de investirem de 

forma mais sustentada na implementação de soluções de realidade virtual, estando mais aptos para 

responder às necessidades dos clientes. 

 

1.3. Metodologia do Trabalho 
 

A fim de alcançar o objetivo principal deste projeto de investigação, tornou-se necessário 

segmentar o trabalho em etapas. A primeira etapa foca-se na análise da literatura científica 

existente para perceber a situação atual do tema. Pois é uma ferramenta imprescindível para 

identificar, avaliar e interpretar informação relevante para uma determinada questão de pesquisa 

visto que agrega experiências através de diversos estudos com o objetivo de responder a essa 

mesma questão. A segunda etapa centra-se na identificação e caracterização dos determinantes 

que, de alguma forma, possuem influência na adoção de realidade virtual por parte das 

organizações ligadas ao turismo. A última etapa, recorre ao uso de um método qualitativo, neste 
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caso um online focus group constituído por peritos, onde é validado o conhecimento adquirido das 

etapas anteriores (Figura 1). Engloba a seleção das variáveis mais utilizadas a nível de estudos 

científicos e os participantes para o grupo de discussão. Através das estatísticas, será possível 

concluirmos se existiu consenso nas respostas e caracterizar os principais determinantes que levam 

à adoção da realidade virtual. 
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Figura 1 - Fluxograma representativo do presente projeto de investigação 
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1.4. Estrutura da Dissertação 
 

O presente trabalho conta sete capítulos, sendo que no primeiro é feita uma breve introdução, 

o enquadramento do tema de estudo, o âmbito do trabalho e a motivação do mesmo. 

No segundo capítulo é apresentado o enquadramento conceptual, ou seja, a revisão da 

literatura sobre os modelos de adoção das Tecnologias de Informação, o conceito dessas mesmas 

tecnologias, bem como a sua importância e sucesso. 

No terceiro capítulo é abordado o conceito de turismo e de regiões de baixa densidade, a sua 

evolução e a transformação digital, bem como a exploração da região do Douro. 

O quarto capítulo consiste na definição de realidade virtual e que variáveis estão tipicamente 

associadas à adoção desta tecnologia ao nível organizacional. 

No quinto capítulo é feita uma análise detalhada ao estudo qualitativo realizado, sendo feita 

uma descrição do seu desenvolvimento e dos resultados atingidos. 

No sexto capítulo consta a análise e discussão dos resultados globais obtidos e das grandes 

conclusões e resultados do presente trabalho. Percebendo a existência de limitações inerentes ao 

presente trabalho, é feita uma alusão sintética às mesmas e apresentados um conjunto de trabalhos 

futuros a desenvolver. 

Para terminar, são listadas todas as referências bibliográficas usadas para suportar os vários 

argumentos que fomos apresentando ao longo do documento. 
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2. Enquadramento Conceptual 
 

2.1. Importância das TI 
 

Tem-se registado uma evolução bastante significativa ao longo dos últimos anos no que 

respeita às Tecnologias da Informação (TI), reflexo do desenvolvimento da tecnologia, cada vez 

mais importante e presente na sociedade. Este tipo de tecnologia em concreto, tem mostrado 

capacidade no sentido de revolucionar limites e estruturas quer do trabalho quer da própria 

sociedade, apresentando-se como uma mais-valia no sector empresarial. Muitas organizações 

baseiam-se na sua utilização não só como estratégia face ao mercado, pois este é cada vez mais 

competitivo e põe em causa a sobrevivência das próprias organizações, mas também num contexto 

funcional, sendo que possibilita um aumento da produtividade e melhora processos de gestão e 

interação (Nguyen, Newby, & Macaulay, 2015). 

Posto isto, entende-se por Tecnologias de Informação toda a atividade que consista no 

acesso, armazenamento, obtenção, gestão e uso de informações com valor associado, recorrendo 

a meios computacionais. Em regra, as empresas adotam estas tecnologias com vista à obtenção de 

resultados relevantes, porque permitem a obtenção e o filtro da informação, tornando-a útil 

(Pandey & Bretschneider, 1997). 

A forma rápida de evolução das TI, implica desde logo um padrão de preço e qualidade 

apropriados à sua importância, pois são vistas como um produto imprescindível quer por parte dos 

indivíduos como das organizações. No que respeita a estas últimas, as razões mais comuns que 

conduzem à implementação destas tecnologias residem na expansão do negócio, numa aposta de 

inovação, na garantia de sobrevivência, no crescimento organizacional, numa eficiência mais 

exigente e numa melhor posição a nível de ranking do mercado. 

Contudo, recorrer ou não à implementação destas tecnologias por parte de entidades 

organizacionais, depende sempre de fatores internos e externos. Relativamente aos fatores 

internos, apontam-se as características inerentes a cada organização, tais como tamanho e 

confiança depositada nas TI para levar a cabo determinadas funções, facilidade de uso e utilidade 

das tecnologias, e ainda efeitos de interação. Como externos, encontram-se as crenças, as atitudes, 

as opiniões de familiares e amigos dos funcionários e mass mídia que podem indiretamente 

influenciar a aceitação das mesmas (Bhattacherjee & Premkumar, 2004). 
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Tendo por base o intuito aplicacional, a inovação pode classificar-se em três tipos: tipo I que 

está ligado à aquisição de serviços e produtos que auxiliam nas tarefas de administração e 

organização; tipo II que com intenção do suporte da administração aplica produtos e serviços; tipo 

III que dá vantagem aos primeiros a adotar produtos e serviços com competências de negócio, pois 

oferecem vantagem competitiva (Wu & Chiu, 2015). No entanto, no caso das PME, a cultura 

organizacional é, maioritariamente, influenciada pela atitude, personalidade e valores do gerente. 

Segundo a Comissão Europeia, os principais fatores para a determinação de PME são o 

número de efetivos, o volume de negócio e o balanço total, sendo os valores apresentados na tabela 

seguinte (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Fatores para classificação de PME segundo a Comissão Europeia (CE, 2015) 

 

 Categoria da Empresa  Nº de efetivos Volume do negócio  Balanço Total  

               

  

Média 

  

<250 

  

≤ 50 milhões de euros 

  ≤ 43 milhões de 

        

euros 

  

             

               

 

Pequena <50 

  

≤ 10 milhões de euros 

 ≤ 10 milhões de 

    

euros 

  

             

        

  Micro   <10   ≤ 2 milhões de euros   ≤ 2 milhões de euros 

               

 

 

Em termos gerais e de conclusão, a principal razão que conduz à adoção das TI a nível 

empresarial, consiste num melhoramento da qualidade dos produtos e/ou serviços a fim de 

responder às necessidades dos clientes, de acordo com um estudo feito por Nguyen, Newby and 

Macaulay (2015). Assim é reconhecido o valor dos clientes que são cada vez mais exigentes e 

fator fundamental para a continuidade de cada empresa no mercado. Como razões subsequentes 

mas não principais, apontam a expansão do negócio através do crescimento e inovação, a melhoria 

da qualidade, exigência e investimento (Nguyen et al., 2015). 
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Sem dúvida que estar a par da inovação tecnológica é fundamental para o desenvolvimento 

das entidades empresariais, no entanto, não é por si só suficiente. É necessário também ter em 

conta outros fatores que embora não principais influenciam bastante o sucesso da inovação 

pretendida, tais como a familiarização dos funcionários relativamente à tecnologia, a forma como 

estes encaram a sua utilização e a motivação para o uso (Markus & Keil, 1994). Isto significa que, 

quando os funcionários estão comprometidos a ampliar a sua rede de conhecimentos e a exercitar 

as suas capacidades, a complexidade do sistema torna-se supérflua face à motivação e intenção do 

uso. Ainda de salientar os seguintes fatores: valores e crenças do utilizador acerca do 

funcionamento, desempenho e facilidade do sistema (Malhotra & Galletta, 2004). 

O período de adoção das TI pode deixar vários utilizadores vulneráveis pois como é uma 

inovação, o seu conhecimento pode não ser suficiente e não corresponder às exigências da própria 

tecnologia. Assim, associado a esta fase, a sua implementação costuma acarretar horas e carga 

extra de trabalho (Markus & Benjamin, 1996). 

Para que a implementação da tecnologia seja uma realidade, tem que haver noção entre as 

características de cada organização e adequá-las ao processo de mudança. O que implica que uma 

vez adotadas, haja uma necessidade de reconfigurar a organização e planear tarefas. Venkatraman 

(1994), por exemplo, defende que a reconfiguração ou transformação organizacional é um 

processo composto por 5 fases. Os dois primeiros níveis, requerem mudanças na organização 

existente; os níveis três e quatro determinam a transformação do processo de negócio; o último 

nível está associado à lógica do negócio da empresa. Na Figura 2, são apresentados essas fases e 

respetivas características. 
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Concordando com o acima referido, Wang (2005) afirma que as mudanças derivadas à 

implementação das TI ocorrem ao nível da organização, além de provocar alterações não só na 

estrutura de trabalho como em fluxos, rotinas e aspetos humanos (Wang, 2005). 

Em suma, a adoção de TI por uma organização, traz inúmeros benefícios, nomeadamente 

ganhos de eficiência, automação de processos, melhor desempenho nos negócios, além duma 

maior eficácia na gestão (Fink, 1998). Ao poder ter acesso ao que o cliente pretende com maior 

facilidade, a organização, em parceria com os fornecedores, consegue rapidamente satisfazer as 

necessidades deste, possuindo assim vantagem competitiva. Estas tecnologias apresentam 

vantagens competitivas sustentáveis, porque ajudam na resolução de problemas de coordenação 

entre departamentos e estratégia de negócios. Criam assim diferenciação, podendo melhorar 

Figura 2 - Transformação dos processos da organização pela utilização da TI (adaptado de 

(Venkatraman, 1994)). 
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significativamente tarefas que já são executadas dentro de uma organização e/ou mudando a forma 

de realizar outras e satisfazer necessidades. 

Em contrapartida, a adoção destas tecnologias tem riscos associados e custos de investimento 

(Powell & Dent-Micallef, 1997). Esses riscos são diferentes quando se trata de pequenas ou 

grandes empresas, pois no caso das PME a taxa de mortalidade é muito superior devido aos fatores 

internos e ambientais. Daí se compreenda, por parte destas empresas, uma hesitação na 

implementação deste tipo de tecnologias devido, maioritariamente, à incerteza do ambiente 

tecnológico, à tecnologia em si e à própria produção no sector específico da empresa (falta de 

conhecimento e experiência), bem como a concorrência (Blili & Raymond, 1993). 

A compreensão dos fatores referentes à implementação, pode permitir que as empresas 

minimizem os riscos, através de estratégias planeadas. É necessário que cada empresa reflita que 

proveito vai retirar do uso das TI para a operabilidade, a eficácia na gestão e a vantagem 

competitiva, além da disponibilidade em termos de novos recursos que oferecem e o custo de 

hardware e software. É importante também analisar as necessidades, o contexto sociorganizacional 

e desenvolver uma estratégia para enfrentar, bem como contornar as barreiras intrínsecas ao 

processo de mudança. Associado a todos estes fatores estão as características dos CEOs (diretores 

executivos) e a experiência dos funcionários (Nugroho, 2017). 

Rogers (1983) identificou cinco categorias para os adotantes das TI tendo como base 

classificatória o tempo que o indivíduo leva para adotar determinada inovação. Assim, tipificou 

em inovadores, adotantes iniciais, maioria precoce, maioria tardia e retardatários. Estas categorias 

são tipos ideais, pois na realidade não há correspondência perfeita, sendo úteis apenas para melhor 

entendimento do processo de adoção (Rogers, 1983). 

Define-se inovador o indivíduo que apresenta um carácter ousado, que arrisca e aceita novos 

desafios, não se importando com o risco associado às suas ações, pois só de imaginar as 

possibilidades que a inovação poderá trazer fica ansioso e expectante. Por outro lado, os adotantes 

iniciais são mais ponderados que os primeiros, pois apenas tomam uma decisão quando possuem 

informação suficiente para tal, ganhando assim o respeito no seu meio social. São encorajados a 

usar a inovação se notarem que tal tecnologia é eficaz para os anteriores. Existem indivíduos que 

apenas querem estar de acordo com os restantes, maioria precoce, e então, se a indicação da 

implementação, por parte do líder de opinião, for para adotar, a ideia será levada avante pelos 

membros. Quando a adoção se torna indispensável, os indivíduos mais cautelosos ou com maior 

receio face à inovação, acabam por a adotar, constituindo a maioria tardia. Os retardatários 

desconfiam das inovações preferindo recorrer aos métodos tradicionais. São maioritariamente 
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indivíduos isolados e devido a isso, como a interação social é escassa, estão alheios aos benefícios 

da inovação (Sahin, 2006). 

 

2.2. Modelos de adoção 

 

2.2.1. Modelos existentes 
 

A aceitação e a utilização das tecnologias de informação têm sido estudadas nas últimas 

décadas, surgindo deste modo, diversos modelos. Esta aceitação pode ser caracterizada a nível 

organizacional ou individual dependendo do sujeito. Assim, diz-se que a adoção ocorre a nível 

organizacional se a organização procurar conhecer a inovação e adquiri-la. Quanto ao nível 

individual, a aceitação é avaliada pelo utilizador e o objetivo de uso. Os principais modelos 

destinam-se apenas à análise do indivíduo quando utiliza estas tecnologias, como a Teoria da Ação 

Racional (TRA), o Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM), a Teoria Unificada de Aceitação 

e Uso da Tecnologia (UTAUT), entre outros. A Teoria Tecnologia, Organização e Ambiente 

(TOE) é um exemplo dos modelos utilizados a nível organizacional. O Modelo de Difusão da 

Inovação (DOI/ IDT) é utilizado quer a nível individual quer organizacional. 

A Teoria da Ação Racional (TRA) foi desenvolvida por Ajzen e Fishbein e baseia-se no 

conceito de que o indivíduo é capaz de decidir realizar ou não determinada tarefa e que para isso 

avalia as informações disponíveis e as implicações que possam ter impacto no seu comportamento. 

Desta forma, o comportamento do indivíduo/utilizador irá ser sempre pautado pela sua escolha e 

intenção de realizar determinado ato (M. Ali, S. Raza, & C. Puah, 2017). Porém, a intenção é 

influenciada por fatores internos, como sendo as competências, habilidades e conhecimentos de 

cada indivíduo, e externos, como o tempo, a oportunidade e a dependência de outros para 

concretizar tarefas. 

A principal utilidade desta teoria centra-se na versatilidade de poder ser aplicada em diversos 

campos e contextos, possibilitando prever as intenções comportamentais em diferentes situações. 

Não se foca num determinado comportamento, conseguindo assim explicar o comportamento 

humano geral (Rauniar, Rawski, Yang, & Johnson, 2014). 

A Teoria do Comportamento Planeado (TPB) é um complemento ao modelo acima referido, 

pois tem por objetivo colmatar as suas limitações, uma vez que as intenções e o próprio 

comportamento podem ser influenciados por diversos fatores externos. Ainda que semelhante à 

teoria anterior, no sentido da atribuição de importância à intenção do indivíduo, esta preocupa-se 

também em explicar própria intenção. Essa mesma intenção é baseada nas normas subjetivas, 

atitudes e crenças do próprio indivíduo. Assim, de acordo com a TPB adquire-se a compreensão e 
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antevisão das influências motivacionais do comportamento que não estão sob a vontade intrínseca 

do indivíduo, bem como identificação de estratégias para mudar tal comportamento. Torna-se 

assim possível relacionar controlo comportamental e desempenho: um indivíduo que acredite mais 

em si próprio, nas suas habilidades e capacidades, tem maior probabilidade de sucesso do que 

aquele que possui dúvidas ou receio (Ajzen, 1991). 

Há ainda que referir que esta teoria comporta limitações como, por exemplo, o facto de 

apenas ser exequível quando algum aspeto comportamental está fora do controlo volitivo do 

indivíduo. Além disso, não tem em consideração a personalidade e variáveis demográficas. 

Desta forma, tanto o TRA como o TPB, são modelos úteis que explicam e preveem o 

comportamento dos indivíduos. No que diz respeito à aceitação pelo utilizador dos sistemas de 

informação, ambos não conseguem produzir dados confiáveis (Marangunić & Granić, 2015). 

Numa tentativa de ultrapassar esta limitação, Davis, Bagozzi, and Warshaw (1989) 

adaptaram as teorias comportamentais existentes e propuseram o Modelo de Aceitação da 

Tecnologia (TAM), representado na figura 3, e que explica essa mesma aceitação individual da 

tecnologia. Foca-se na atitude da pessoa relativamente à tecnologia porque esta irá determinar a 

aceitação ou não da tecnologia por parte do utilizador, cuja determinação depende de dois fatores: 

a utilidade que terá a tecnologia (medida de avaliação subjetiva com o objetivo de melhorar o 

desempenho no trabalho) e a perceção da facilidade de uso, pois a utilização pode ser muito 

complicada de modo a que o esforço não compense. 

Explica a atitude do utilizador perante uma nova tecnologia, avaliando o seu grau de 

interesse que se traduz na sua aceitação ou rejeição e em como melhorar a aceitação. No caso de 

haver rejeição, pode dever-se a uma resistência por parte do indivíduo a mudanças, à sua falta de 

habilidade técnica, às características do sistema, à formação e intenção do uso, a fatores culturais, 

ao espaço e ao contexto em que está inserido (Szajna, 1996). 

Assim, este modelo possui fundamentação para pesquisas mais profundas a fim de entender 

a aceitação ou rejeição do indivíduo, pois representa o impacto dos fatores externos relacionados 

ao sistema de informação e os fatores internos do indivíduo (Davis et al., 1989). 
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Figura 3 - Modelo de Aceitação da Tecnologia  (Davis et al., 1989) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo por base o TAM, Venkatesh and Davis (2000) propuseram o modelo TAM 2 (Figura 

4), cuja principal ideia reside no acréscimo da influência social, onde estão incluídas normas 

subjetivas, perceção da importância do trabalho, imagem, qualidade de saída e demonstração do 

resultado. Com este melhoramento da teoria, é possível obter uma explicação mais pormenorizada 

acerca das razões do utilizador perante a utilização da inovação em três períodos: pré-

implementação, um mês depois da implementação e, finalmente, três meses após. Efetua uma 

avaliação mental dos utilizadores através dos objetivos no trabalho e as consequências na execução 

das tarefas através da inovação, servindo assim para perceber a utilidade da tecnologia (Chismar 

& Wiley-Patton, 2003; Lai, 2017). 

Neste modelo, a utilidade percebida é tida como fator determinante para a intenção do uso, 

enquanto que a facilidade de uso percebida é vista como secundária, ainda que significativa. Sendo 

o TAM2 uma ampliação do TAM, demonstra que a norma subjetiva influencia, direta ou 

indiretamente, a intenção de uso, utilidade percebida e facilidade de uso percebida, dependendo 

do sistema, se é obrigatório ou voluntário. 

Posto isto, podemos relacionar os modelos TRA e TAM, afirmando que o TRA serve como 

base teórica do outro modelo. O modelo TAM possui como variáveis externas as características 

do sistema, o processo de desenvolvimento e a utilização e o modelo TAM2 o acréscimo da 

influência social. 
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Figura 4 - Modelo de Aceitação da Tecnologia 2 (Venkatesh & Davis, 2000) 

Figura 5 - Modelo de Aceitação da Tecnologia 3 (Venkatesh & Bala, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, Venkatesh and Bala (2008) fundiram o modelo TAM 2 e os determinantes 

da facilidade de uso percebida, originando o Modelo de Aceitação da Tecnologia 3 (TAM 3) 

representado na Figura 5. 
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Figura 6 - UTAUT (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012) 

Ao longo do tempo e à medida que os utilizadores ganham experiência no sistema, através 

da sua utilização, confiam menos na informação social perante a utilidade do mesmo e nas 

intenções percebidas. Desta forma, a utilidade é afetada pelas metas individuais e pelo uso do 

sistema. Enquanto que a qualidade está relacionada com a relevância do trabalho, tendo 

importância proporcional (Venkatesh & Davis, 2000). 

Desta forma, os modelos acima (TRA, TPB e TAM) são utilizados para avaliar a aceitação 

dos utilizadores no estágio pós-adoção do processo de adoção (Hameed, Counsell, & Swift, 2012). 

A fim de consolidar os estudos do TAM, surgiu um novo modelo: Teoria Unificada de 

Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT). Em conjunto com as variáveis do modelo anterior, 

utilidade e facilidade de uso, foram acrescentadas a expectativa do desempenho e a expectativa do 

esforço. O contributo desta teoria é significativo no que respeita à aceitação da tecnologia pelo 

utilizador, pois as preocupações relativamente à facilidade de uso tornam-se menos importantes 

quando este é prolongado. Implica que a facilidade de uso percebida tenha maior importância nos 

estágios iniciais (Marchewka & Kostiwa, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teoria UTAUT2, criada em 2012 por Venkatesh, tem por base o contexto de tecnologia de 

consumo, bem como o modelo UTAUT, acrescentando três determinantes: motivação hedónica, 

preço e hábito, que também influenciam na facilidade de uso e na intenção de uso (Rondan-

Cataluña, Arenas-Gaitán, & Ramírez-Correa, 2015). 
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Figura 7 - UTAUT 2 (Rondan-Cataluña et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Teoria de Difusão de Inovação (IDT/ DOI) apresenta uma visão do processo de difusão 

em que a decisão desta é baseada em eventos anteriores (Wu & Chiu, 2015). Consiste no facto de 

a aceitação das TI ser afetada pela influência social que é exercida sobre os utilizadores, através 

das opiniões de adotantes da tecnologia, relativamente à complexidade que a inovação apresenta. 

Esta complexidade é determinada pela dificuldade de compreensão e utilização, a compatibilidade 

da mesma, aferida pelo grau de consistência, bem como, a experiência e necessidades dos 

potenciais adotantes. Esta influência deriva de diversos canais como mass media, colegas de 

trabalho, especialistas que servem como condutores de informação, estudando os impactos 

positivos e negativos da aceitação. 

Como acréscimo aos requisitos anteriormente referidos, para Rogers existem mais três: 

vantagem relativa, que indica o grau de superioridade, testabilidade em que a inovação é 

experimentada e a observabilidade, resultados visíveis para os outros (Chong & Bauer, 2000). 

Para que a decisão da inovação seja tomada, é necessário tempo. Porém, se o indivíduo já 

for propenso à inovação, este processo ocorre de forma mais célere, não se verificando os estágios 

normais de decisão de inovação, que são o conhecimento, persuasão, decisão, implementação e 

confirmação antes da aceitação da nova ideia, produto ou serviço. Numa primeira fase, 

correspondendo ao primeiro estágio, é tomado o conhecimento, por parte do indivíduo, de uma 

dada inovação acerca da qual este se informa o melhor possível. A fase da persuasão verifica-se 

quando o utilizador assume uma atitude relativamente à inovação (a favor ou contra). Deste ponto, 

avança-se para a tomada de decisão seja ela positiva ou negativa. Quando positiva, coloca-se em 

uso através da implementação. Finalmente, o indivíduo procura reforçar a sua escolha dando-se 

assim a fase da confirmação. 
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Figura 8 - Determinantes no nível de adoção organizacional (Frambach & Schillewaert, 1999) 

No sentido de aferir os requisitos determinantes influenciadores da tomada de decisões 

organizacionais relativamente à adoção de novas tecnologias, Frambach e Schillewaert (1999) 

propuseram um novo modelo. Este protótipo tem presente dois tipos de decisão: quando feita pela 

organização ou pelos indivíduos pertencentes à organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As características percebidas da inovação são de extrema influência no processo de adoção 

e são afetadas por variáveis externas como ambiente, fornecedor da inovação e crenças. Esta teoria 

foi aplicada e adaptada de várias formas ao longo do tempo, sendo a base teórica mais utilizada 

para o estudo de adoção das TI. 

É, muita das vezes, conjugada com outros modelos para que o estudo não seja apenas o 

comportamento dos utilizadores na adoção das TI mas, também, para descrever o processo de 

adoção e uso de TI nas empresas. É necessário, incluir os padrões de aceitação dos utilizadores 

para explicar a etapa de adoção antecipada, a decisão de adoção e pós-adoção. Desta forma, o DOI 

pode ser integrado com os modelos TRA, TAM e TPB tendo assim um instrumento de avaliação 

da aceitação do utilizador. 

Um outro modelo de adoção é o “Task-Technology Fit” que extrapola a necessidade de 

alinhamento entre a Tarefa e a Tecnologia (TTF). Tem como principal ideia de que determinada 

tecnologia apenas será adotada pelos utilizadores quando estes acham que o seu desempenho irá 

ser melhorado, decisão essa baseada nas características e nos requisitos da tarefa. 
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Figura 9 - Modelo TTF (Zhou et al., 2010) 

Neste modelo, a determinante de adoção da tecnologia não se guia apenas pela perceção e 

atitude do utilizador em relação à inovação, mas antes pela relação entre tecnologia e tarefa a 

desenvolver (Zhou, Lu, & Wang, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Modelo de Sucesso dos Sistemas Informáticos, proposto por W. Delone and McLean 

(2003), avalia o êxito do sistema de informação implementado respeitando determinados 

parâmetros: qualidade do sistema e a qualidade da informação. Parâmetros esses que em última 

análise influenciam o nível da satisfação do utilizador e o impacto a nível individual e 

organizacional. Através do desempenho e as características desejáveis como a eficiência, a 

precisão dos dados, o tempo de resposta, a fiabilidade, a facilidade de utilização, entre outros, é 

possível avaliar a qualidade do sistema. Quanto à qualidade da informação, dever-se-á ter em conta 

a facilidade de compreensão, clareza e legibilidade, a idade, atualidade da mesma, a frequência, a 

relevância, a fiabilidade e a precisão qualificando a sua importância e utilidade. 

A avaliação da utilização de uma tecnologia depende do uso que lhe é dado por parte dos 

utilizadores. Há assim uma análise do “consumo” tendo em conta a utilidade, utilização e formas 

de utilizar, tal como os níveis de adoção, o próprio sistema e a informação que ele irá produzir na 

organização. 

No que respeita à avaliação do sucesso da tecnologia, deverá ter-se em conta a satisfação 

do utilizador, avaliada pela atitude e agrado de quem a utiliza no desempenho de determinadas 

tarefas (Delone & Mclean, 2004). 

A apreciação do impacto a nível individual é retirada da influência e efeito que o sistema e 

a informação por ele produzida provoca no comportamento e desempenho dos utilizadores. Isto 
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Figura 10 - Modelo de Sucesso dos Sistemas Informáticos (W. H. DeLone & McLean, 1992) 

quer dizer que se espera uma melhoria a nível individual ou mesmo do departamento, no que 

respeita à produtividade, rapidez como perceção ou compreensão dos problemas. A nível 

organizacional, o impacto é determinado pela influência e efeito que o sistema e a sua informação 

provocam à própria organização, através dos benefícios (redução de custos ou despesas, aumento 

das vendas), utilidade, alterações na qualidade do serviço/produtos, produtividade, inovações, 

desempenho e eficiência (DeLone & McLean, 1992). Posto isto, a representação do modelo 

encontra-se na figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo acima referido permite assim compreender o processo do sistema de informação 

e os impactos que este provoca. Para tirar o máximo proveito dele não é suficiente a sua existência, 

uso e consequências provocadas pela sua utilização, uma vez que um mau uso ou uso inadequado 

não trará qualquer vantagem. Mas quando o seu uso é necessário, os benefícios dependem da 

intensidade, qualidade e variabilidade da sua utilização. 

No sentido de uma melhor fluição deste modelo, é preciso saber distinguir as variáveis 

independentes e dependentes, como controlo de gestão e os resultados desejados no que diz 

respeito à qualidade, satisfação e impactos do uso. Por outro lado, dever-se-á ter em conta o 

crescimento da qualidade de serviço, pois embora seja um subconjunto da qualidade do sistema, o 

seu contexto irá especificar e ter uma aplicação apropriada do modelo. Desta forma, a qualidade 

do sistema, da informação e do serviço devem ser avaliadas separadamente para não afetar o uso 

e, por sua vez, a satisfação do utilizador (Delone & McLean, 2003). 
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Figura 11 - Modelo TOE (Arpaci, Yardimci, Ozkan, & Turetken, 2012) 

O contexto tecnológico, organizacional e ambiental constituem as três dimensões que a 

nível organizacional interferem na adoção da tecnologia para a teoria TOE (Figura 11). Na 

primeira dimensão, estão presentes as tecnologias internas e externas consideradas importantes 

para a empresa (práticas e equipamentos). A nível do contexto organizacional encontram-se as 

características inerentes à própria empresa: o tamanho, a estrutura, o objetivo. Quanto ao terceiro 

contexto, são tidos em conta os aspetos relativos ao negócio, como os concorrentes, a própria 

indústria e os negócios com o governo (Hameed et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo é utilizado em diversos estudos a fim de explicar a adoção das TI, como e-

commerce, e-business, por exemplo. Muitas vezes, é combinado com outras teorias para conseguir 

uma explicação mais concreta da adoção de TI, sendo que o modelo DOI é o mais comum nesta 

junção (Arpaci et al., 2012). 

 

 

 

2.2.2. Comparação dos modelos de TI 
 

Através da revisão feita no ponto anterior, podemos afirmar que existem diversos modelos 

no que diz respeito à adoção das Tecnologias de Informação, tendo cada um deles características 

distintas (Hameed et al., 2012). Conjugando duas ou mais teorias, torna-se mais compreensível a 

sua implementação, pois a explicação para tal fica mais evidente e detalhada (Ver tabela 2). 
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Tabela 2 - Conjugação de modelos 

 

Modelos Determinantes 

DOI + TRA 
Características de adoção; 

Comportamento de implementação. 

DOI + TAM ou DOI + TAM + TRA 
Explicação do processo de adoção; 

Aceitação do utilizador. 

DOI + TOE 

Características individuais; 

Características externas da empresa 

(vantagem relativa, compatibilidade, 

complexidade); 

Contexto ambiental (restrições, 

oportunidades). 

 

 

 

2.3. O sucesso das TI 
 

No que diz respeito à avaliação da introdução das TI, as metodologias que podem ser 

utilizadas são diversas. Numa análise mais superficial surgem, em regra geral, benefícios como a 

redução de custos, a vantagem perante as outras organizações e o aumento da produtividade. 

Existem autores que afirmam que o êxito destas tecnologias reside principalmente na crença dos 

profissionais da área, na visão que os utilizadores possuem de como é a mudança que, por vezes, 

dificulta a implementação. Se os indivíduos apresentarem flexibilidade comportamental para 

adotar diferentes práticas quando as condições mudam, contribuirão para um melhor processo de 

adoção (Markus & Benjamin, 1997; Orlikowski & Hoffman, 1997). 

A análise de custo/benefício, taxa de retorno e metas alcançadas são outros indicadores dos 

contributos desta adoção. 

Desta forma, é fundamental a empresa possuir ferramentas e metodologias que permitam 

efetuar uma avaliação o mais objetiva possível, de maneira a que aquando da implementação os 

resultados do projeto sejam comparados com os do plano, tendo sempre presente que o retorno 

não ocorre de forma repentina, pois o impacto destas é mais duradouro. 
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3. O setor do Turismo 
 

Atualmente, a indústria do turismo está entre os principais setores de maior movimentação 

económica em escala mundial, afirmando-se assim como um dos motores da economia. A par 

disso, é visto como um dos principais contributos para o desenvolvimento dos países (Sharpley & 

Telfer, 2015). Tem-se apresentado e verificado que o turismo constitui uma das atividades 

económicas mais importantes relativamente ao crescimento nos últimos anos, auxiliando no 

sucesso dos negócios (Parrilla, Font, & Nadal, 2007). 

O turismo é denominado pela atividade de viajar e visitar uma localidade distinta do seu 

local de residência, por um período inferior a um ano. Está intrinsecamente associado à 

personalidade, atitudes, valores e estilo de vida do turista, ou seja, à motivação, à necessidade e 

satisfação deste para viajar (Šimková & Holzner, 2014). Dependendo da sua finalidade, quer seja 

comércio, trabalho (reuniões e/ou conferências) ou apenas de lazer e relaxamento, contribuí direta 

ou indiretamente para os locais de destino, na medida em que obriga à movimentação de capital e 

ao desenvolvimento destes locais (Mason, 2015). 

Oferece um grande contributo para o crescimento económico de uma região, criando postos 

de trabalho nas mais variadas empresas, como por exemplo, de restauração, hospedagem, agências 

de transportes e de viagens, operadores turísticos, lojas, motoristas. Permite, por outro lado, o 

desenvolvimento de empresas, a melhoria das infraestruturas, bem como na manutenção do meio 

ambiente, através da criação de parques nacionais, áreas protegidas ou atrações naturais. Também 

promove o diálogo e interação entre civilizações e culturas diferentes, eventos culturais e sociais 

e a conservação do património cultural local (García, Vázquez, & Macías, 2015). 

As ofertas de destinos, os serviços turísticos e os produtos são cada vez mais diversificados, 

sofisticados e especializados para satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores. Para 

tornar isso possível as agências do turismo deverão obrigatoriamente ter acesso a informações e 

conhecimentos para poderem definir as melhores políticas e estratégias com vista a uma melhor 

gestão e planeamento do destino turístico. É importante conhecer a oferta, a procura turística e os 

efeitos quer a nível ambiental, sociocultural e económico nas diferentes regiões para as tornar mais 

atrativas e desejáveis de visitar. De modo a auxiliar a obtenção destes conhecimentos, existem 

diversas organizações como a World Tourism Organizarion , a World Travel and Tourism Council, 

a UNWTO e o Eurostat, além da autoridade de estatística em quase todos os governos nacionais. 

Em Portugal como autoridades estatísticas responsáveis por este estudo destacam-se o INE e o 

Banco de Portugal (Dinis, Costa, & Pacheco, 2017). 
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Gráfico 1 - Evolução no número de empregos gerados pelo 

turismo 
Gráfico 2 - Percentagem de emprego no setor do turismo em 

toda a economia 

Em todo o globo, em 2016, o turismo contribuiu com 9% no produto interno bruto (PIB) e o 

volume das exportações internacionais aumentou cerca de 6% das exportações mundiais. O 

número de turistas internacionais cresceu de 25 milhões de turistas em 1950 para 1 035 milhões 

em 2016 e prevê-se um aumento de 1,8 triliões até 2030 (Tindeche, Marcuta, & Hontus, 2018). 

Segundo a WTTC (2018), o turismo gerou 118.454.00 empregos em 2017 e até 2028 prevê-

se um aumento de 2,2% por ano. Para estes valores estão incluídos postos de trabalho diretamente 

apoiados pelos turistas como atividades de restauração e alojamento, de lazer, agências de viagens, 

companhias aéreas e outros serviços de transporte de passageiros (gráfico 1). Desta forma, em 

2028 o turismo conta empregar um total de 413.556.000 pessoas. A acompanhar este aumento de 

empregos criados no setor do turismo reflete-se uma ampliação da percentagem que este setor 

ocupa na criação de empregos na economia em geral (gráfico 2) (WTTC, 2018b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte dos gráficos: (WTTC, 2018b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Portugal, este setor também tem registado números bastante altos, nomeadamente nos 

meses menos tradicionais, ou seja, na dita “época baixa”, no aumento de emprego no turismo, 

crescimento significativo em todas as regiões, nas receitas turísticas e no mercado interno, um 

mercado mais diversificado, a valorização e reconhecimento internacional (Portugal, 2018). 
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Gráfico 3 -  Número de alojamento turístico em Portugal de 2006 a 2017 (Statistica, 2018) 

Gráfico 4 - Investimento realizado no sector do turismo Gráfico 5 - Investimento no turismo relativamente ao 

investimento mundial total 

Segundo o INE (2018), o PIB aumentou em 2,7%, a taxa de desemprego reduziu 2,2% e os 

hóspedes no setor de alojamento aumentaram 12,9%. Desta forma, em 2017 o número de turistas 

em alojamento nacional era de 24,6 milhões (gráfico 3) (INE, 2018b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos investimentos, estimou-se que este setor tenha atraído 3,2 biliões de 

euros em 2017 e espera-se que este valor aumente 3,3% por ano nos próximos dez anos (gráfico 

4). Prevê-se um crescimento de 10,5% em 2018 para 12,5% em 2028, no que diz respeito ao 

turismo em todo o investimento mundial total (gráfico 5) (WTTC, 2018a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dos gráficos: (WTTC, 2018a) 



 

26 

 

Gráfico 7 - Indicadores demográficos Gráfico 6 - Segmentos de atividade económica 

De acordo com o Banco de Portugal, este setor desde 2011 aumentou a sua relevância, 

havendo assim um crescimento do número de empresas em atividade no setor de turismo (gráfico 

6), sendo a categoria de “alojamento e restauração” com maior valor neste aumento. De seguida 

“transportes e logística” possuem maior influência e, por fim, as atividades recreativas e culturais 

(gráfico 7) (BdP, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dos gráficos: (BdP, 2016) 

 

 

 

3.1. Transformação Digital no Turismo 
 

O desenvolvimento sustentável do turismo está a tornar-se um meio competitivo onde toda 

e qualquer inovação é de extrema importância para a promoção e venda de produtos (Buhalis, 

1998). 

Uma informação detalhada e uma representação única e fiel dos vários locais pode ser 

determinante no que respeita à atração de clientes para responder às suas exigências cada vez mais 

rigorosas e sofisticadas, solicitando por produtos de alta qualidade. Daqui resulta uma maior 

competitividade a nível de mercado o que obriga às organizações agregar valor de uma maneira 

cada vez mais consciente. A estratégia pode passar por integrar produtos de valor para manter a 

posição no mercado e apresentar recursos que possuam vantagem comparativamente únicas. As 

empresas têm que estar sempre na vanguarda da mais pequena inovação para conseguir não só 

manter a sua posição na preferência de consumidores como até aumentar a sua visibilidade quer a 

nível nacional como internacional (Buhalis, 2000). 
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A modernização neste sector obrigou a que houvesse um ajuste ou a criação de novos 

modelos de negócio por parte de quem oferece os serviços, criando melhores e mais oportunidades, 

conseguindo um serviço mais eficiente, o desenvolvimento de novas ofertas respondendo às 

necessidades dos turistas mais rapidamente (Böhmann, Leimeister, & Möslein, 2018). Assim, a 

utilização das TI tem contribuído bastante no que diz respeito a informações mais precisas e 

confiáveis, auxiliando na tomada de decisões, que vão de encontro às preferências dos 

consumidores, conseguindo tornar as experiências mais ricas e agradáveis, promovendo uma 

melhor interatividade entre as empresas e os consumidores (Buhalis & O'Connor, 2005). Quanto 

mais acessíveis forem as TI, melhor a qualidade de serviço e, consequentemente, uma maior 

satisfação dos clientes (Buhalis & Law, 2008). 

Desenvolver o turismo com tecnologia oferece assim oportunidades de crescimento para 

todos os países, independentemente da sua riqueza, pela identificação de pontos fortes das 

economias individuais, das barreiras existentes e oferta de emprego em vários níveis (Crotti & 

Misrahi, 2015). 

A Internet possui um papel relevante para uma maior inovação no turismo, apoiando um 

crescimento inteligente e sustentável (Bu, 2018). No sentido de acompanhar a competitividade e a 

inovação é necessário adotar as tecnologias mais atuais e garantir a existência de conectividade e 

serviços através da internet (Schaffers et al., 2011). Destaca-se então a aplicação de IoT em que é 

possível a comunicação e cooperação entre objetos com o utilizador, tornando-se este parte 

integrante da internet (Da Xu, He, & Li, 2014). Aplicar este conceito num contexto urbano é de 

bastante interesse visto que serve como resposta às necessidades dos utilizadores bem como aos 

governos nacionais para se integrarem com as empresas na oferta de serviços aos cidadãos através 

da adoção de soluções de TI (Zanella, Bui, Castellani, Vangelista, & Zorzi, 2014). Surge assim o 

conceito de “Smart Cities”, as quais integram infraestruturas digitais com a cidade física com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida, as perspetivas económicas e reduzir o impacto ambiental, 

contribuindo para uma gestão inteligente dos recursos naturais, sendo o principal foco os cidadãos 

(Caragliu, Del Bo, & Nijkamp, 2011). 

Desta forma, as tecnologias das “Smart Cities” são obrigadas a ter em conta o papel do 

utilizador, uma vez que este desempenha funções na captura dos dados, na entrega e geração dos 

mesmos (Mulligan & Olsson, 2013). É, também, aconselhado às cidades estabelecer prioridades a 

fim de concretizar uma visão inteligente, através do Smart City Reference Model (tabela 3). 
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Tabela 3 - Camadas do Smart City Reference Model (Zygiaris, 2013) 

 

  Ordem  Nome  Foco   

          

  0   Cidade   Prontidão da cidade para  

        se tornar inteligente  

           

 1   Cidade verde  Sustentabilidade 

        

  2   Interconexão   Infraestrutura de banda  

        larga   

           

 3   Instrumentação  Eventos em tempo real 

        

  4   Integração aberta   Open data  e integração  

        dos dados   

           

 5   Aplicação  Vida quotidiana 

        inteligente   

       

  6   Inovação   Crescimento inteligente  

           

 

 

Através deste modelo, é possível tornar a cidade em cidade inteligente mais facilmente 

pois consegue-se construir uma visão global mais compreensível do estado inteligente de cada 

cidade (Brandão, Joia, & Teles, 2016). 

O turismo inteligente, também designado por Turismo 4.0, também recorre à utilização de 

Cloud Computing e Big Data para o processamento dos dados, pois é necessário recolher enormes 

quantidades de dados, além de processá-los, combiná-los e analisá-los de forma a utilizá-los da 

melhor maneira possível, seja para informação de negócios ou inovação (Gretzel, Sigala, Xiang, 

Koo, 2015). É, no entanto, um sistema construído sobre confiança, escalabilidade e abertura em 

relação aos participantes e serviços (Gretzel, Werthner, Koo, & Lamsfus, 2015). 
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É necessário ter em atenção a eficiência e a utilização destas tecnologias para a criação de 

empregos e não para a sua substituição. As cidades devem investir nas tecnologias a fim de 

promover empregos e até mesmo novas indústrias para evitar a saída dos cidadãos. É importante 

que haja informação clara para quem disponibiliza estes serviços no sentido de servir os cidadãos 

e não de os fazer sentir inúteis. 

Posto isto, é fundamental elaborar novos modelos de negócio associando o valor e a 

arquitetura de sistema, sendo a base da indústria (tabela 4). 

 

Tabela 4 - Categorias de modelos de negócios de Smart Cities (Mulligan & Olsson, 2013) 

 

Categoria Exemplo Impacto técnico 

Meio Ambiente 

Medidores inteligentes 

Rede inteligente 

Monitores da qualidade do 

ar 

Novos dispositivos 

conectados à rede 

Crescimento económico 

Incubadoras 

Educação inteligente 

Iniciativas de crescimento 

verde 

Open Data 

Agregação de dados 

Economizar custos 

Remover dados isolados 

entre os departamentos do 

governo  

Cloud Computing 

Open Data 

Segurança 

Sensores de bombeiros para 

os encaminhar para a 

incidência 

Novos dispositivos 

Novas fontes de dados 

Agregação de dados 

Open Data 

Qualidade de vida 

Feedback do planeamento 

urbano a partir dos dados 

da cidade 

Agregação de dados 

Gestão da informação 

Cidadãos conectados Transporte de aplicativos  

Privacidade 

Agregação de dados  

Open Data 
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Novo negócio 

Usando dados de 

smartphones da cidade para 

criar novas publicidades e 

fluxos de receitas para 

empresas locais 

Privacidade 

Agregação de dados 

Open Data 

Origem dos dados 

 

 

No decorrer do uso das TIC neste setor, surge o conceito de “Smart Destinations”, casos 

especiais de “Smart Cities” pois aplicam os princípios destas cidades às áreas urbanas ou rurais e 

não têm apenas em consideração os cidadãos, mas também os turistas. Assim, são implementadas 

infraestruturas tecnológicas garantindo o desenvolvimento sustentável das áreas turísticas, 

acessíveis a todos e facilitando a interação e integração do visitante, promovendo, desta forma, a 

qualidade da sua experiência e a qualidade de vida dos residentes. Interligam as entidades de 

atividades turísticas e as tecnologias de informação para agregar, criar e trocar informações que 

podem ser utilizadas para enriquecer experiências turísticas, em tempo real (Buhalis & 

Amaranggana, 2015). O turista além de utilizar estes desenvolvimentos, auxilia na criação e no 

melhoramento de dados que constituem a base da experiência (Gretzel, Sigala, et al., 2015). 
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3.2. Turismo em Regiões de Baixa Densidade 
 

Dependendo do objetivo da viagem, podemos definir o tipo de turismo praticado. Quando a 

viagem proporciona o contacto mais direto com a natureza, tradições locais e se localiza num 

ambiente rural e familiar, é considerado turismo rural. Este tipo de turismo estimula a atividade 

económica regional, no que diz respeito à agricultura, artesanato, restauração, setores de serviços 

e produtos locais, e contribui para o desenvolvimento sociocultural (Kastenholz, Carneiro, 

Marques, & Lima, 2012).Está associado a áreas rurais sendo estas definidas como as que têm a 

economia baseada na atividade agrária e que, gradualmente, começam a abrir novas funções como 

turismo, artesanato, ofícios tradicionais que podem aumentar as economias locais (Pato, 2012). 

As áreas de baixa densidade são caracterizadas pela pouca população, baixo 

desenvolvimento social e económico, refletindo-se num baixo poder de compra e pela constante 

diminuição do número de população residente (Rodrigues, Goncalves, Teixeira, Martins, & 

Branco, 2018). 

Nos últimos anos, com a evolução do turismo, verifica-se a criação de espaços para a 

existência de novos nichos setoriais no negócio, sendo a “desigualdade” e “desvantagem” 

elementos de suporte para novas ofertas turísticas. Desta forma, as regiões economicamente 

desfavorecidas têm acrescido interesse pela sua mística, história, cultura e qualificadas como 

espaços de muita qualidade ambiental pela riqueza das paisagens e natureza que oferece (Pereira 

et al., 2018). 

O uso das Tecnologias de Informação não só é importante para as organizações como 

também para o desenvolvimento destes territórios. Através de atividades turísticas realizadas aqui 

é possível combater um leque variado de problemas: a desertificação, falta de investimento, o 

desconhecimento de certas zonas, problemas económicos, a manutenção de serviços locais, maior 

contacto social em comunidades isoladas, entre outros. Com o volume de turistas a aumentar, o 

turismo rural, irá criar oportunidades de rendimento nos negócios locais, empregos e a promoção 

de culturas (Cánoves, Villarino, Priestley, & Blanco, 2004). Torna-se assim vital o crescimento do 

turismo em áreas que ainda não ocorre na sua potencialidade total para uma maximização de todos 

os sectores quer económico, populacional e empresarial (Roca & Oliveira-Roca, 2007). 

O desenvolvimento do turismo rural tem vindo a ser incentivado por novas políticas e 

medidas de forma a combater o despovoamento e estimular o desenvolvimento sustentável das 

áreas em questão, quer através da diversificação económica como do aproveitamento de recursos 

endógenos (Silva, 2006). 
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Figura 12 - Regiões de baixa densidade em Portugal (CIC, 2015) 

Em Portugal existe o programa “Portugal 2020” e os programas operacionais que são 

exemplos de medidas para auxiliar nesse combate. Este programa tem como critérios para a 

denominação de região de baixa densidade a densidade populacional, a demografia, o povoamento, 

caraterísticas físicas do território, socioeconómicas e acessibilidades (CIC, 2015). 

Em 2015, a Comissão Interministerial de Coordenação classificou 165 municípios e 73 

freguesias nesta categoria (Figura 12). 
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Tabela 5 - Indicadores de população (INE, 2018a) 

3.2.1. A Região do Douro 
 

O Douro estende-se por 4 108,1 km2, correspondendo a 4,62% da área continental 

portuguesa, possui uma altitude entre os 50 e os 1 416 metros e conta com 214 045 habitantes. 

A região do Alto Douro Vinhateiro foi classificada pela UNESCO como património Mundial 

da Humanidade, por possuir a região vinícola demarcada mais antiga do mundo. Possui solo 

xistoso e exposição solar privilegiada com um microclima característico (Sousa, 2013). É 

considerado uma região de baixa densidade devido ao despovoamento da população em busca de 

trabalho, ao grande envelhecimento da mesma, à mortalidade e à baixa taxa de natalidade (tabela 

5) (INE, 2018a). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, dispõe de um conjunto de recursos turísticos diversificados e que se diferenciam 

das restantes zonas (figura 13). 
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Figura 13 - Recursos turísticos do Douro (CCDRN, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2003, o governo português elaborou um plano de turismo para o Vale do Douro, pois a 

sua riqueza quer a nível de património cultural, paisagístico, histórico e cultural e à produção do 

vinho. O desenvolvimento do turismo nesta área passará por tornar este local numa potencialidade 

socioeconómica através do melhoramento de produtos turísticos (Pessoa, 2008). 

Já é possível notar que a zona do Douro Valley tem registado um grande investimento 

turístico, aproveitando todos os recursos oferecidos quer pela própria natureza, através de passeios 

no rio, hotéis à beira-rio, quer por ajudas económicas provindas do estado (fundos direcionados 

para regiões de baixa densidade) (Douronet, 2018). 
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4. Realidade Virtual 
 

4.1. Definição 
 

A Realidade Virtual é usada para interface entre o utilizador e um sistema aplicacional, 

criando um ambiente que pode ser movido e manipulado em tempo real. Permite gerar 

ambientes sintéticos 3D por computador, que podem ser imersivos se o utilizador imergir 

dentro do ambiente criado (Schuemie, Van Der Straaten, Krijn, & Van Der Mast, 2001). 

Com o objetivo de colocar o utilizador num ambiente onde este se sinta imenso e possa 

interagir com o ambiente virtual é necessário recorrer a dispositivos de entrada e saída de dados 

para estimular a maior quantidade de sentidos e capturar os movimentos do utilizador. Os 

dispositivos de entrada permitem a movimentação e interação do utilizador com o mundo 

envolvente, os de saída possibilitam o desenvolvimento de ambientes interativos e semi-

imersivos. 

Os dispositivos mais utilizados são os responsáveis pelos sentidos visuais como os 

vídeo-capacetes (Head-Mounted Display), os Head-Coupled Displays e os óculos obturadores 

(shutter glasses). O primeiro tipo amplia o campo de visão e auxilia na focagem de imagens 

utilizando para isso telas de TV e lentes especiais. O segundo, conhecido também como BOOM 

(Binocular Omni-Oriented Monitor) utiliza braços mecânicos com contrapeso para permanecer 

em frente ao utilizador, permitindo uma fácil transição entre a visualização do mundo virtual e 

a interação com o monitor, teclado e outros dispositivos. Os shutter glasses filtram as duplas 

de imagens geradas pelo computador, o que permite ao utilizador visualizar a imagem em 3D. 

Estes dispositivos de entrada de dados contêm sensores de rastreamento que medem a posição 

e orientação da cabeça. 

No entanto, existem dispositivos para os restantes sentidos. Relativamente à audição, 

os dispositivos de áudio auxiliam na simulação de realidade recorrendo a placas de som 

projetadas que permitem diversas fontes de som. Para estimular as sensações físicas como o 

tato, temperatura e a tensão muscular utilizam-se dispositivos físicos onde há interação 

eletromagnética com o corpo do utilizador. A Reação Tátil ou Feedback Tátil transmite 

sensações que atuam na pele e permite a distinção do tipo de rugosidade, temperatura e 

geometria do objeto.  

Para Pimentel (1995) os dispositivos de entrada dividem-se em duas categorias: 

dispositivos de interação e dispositivos de trajetória. Os primeiros permitem que o utilizador 

se mova e manipule objetos no mundo virtual, enquanto que os dispositivos de trajetória 
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monitorizam partes do corpo, detetando movimentos e criando a sensação de presença no 

mundo virtual. 

A dataglove (luva de dados) permite ao sistema de RV o reconhecimento dos 

movimentos da mão por quem possua a luva, através de sensores mecânicos ou fibras óticas 

(Sturman e Zeltzer, 1994).  

Os dispositivos de interação com 6DOF permitem uma movimentação bastante ampla 

sendo bastante fácies de manipular. Consistem numa bola sobre uma plataforma com botões 

que são configurados via software, que utilizam dispositivos de rastreamento. Com 

movimentações mais limitadas que os dispositivos acima mencionados, existem os dispositivos 

simples com 2DOF, como um mouse ou um joystick que reduzem o tempo de latência e são de 

fácil utilização. 

Além destes dispositivos listados, é possível utilizar sensores de entrada biológicos que 

processam atividades como comando de voz e sinais elétricos musculares. Em sistemas de RV 

o reconhecimento de comandos de voz pode facilitar a execução de tarefas no mundo virtual, 

principalmente quando as mãos estiverem ocupadas em outra tarefa e impossibilitadas de 

aceder o teclado. Já os dispositivos que utilizam 19 sinais elétricos musculares detetam a 

atividade permitindo ao utilizador movimentar-se no mundo virtual (Netto, 2002). 

Qualquer dispositivo de interação conta com um dispositivo responsável pela deteção ou 

rastreamento da trajetória, conhecido como dispositivo de trajetória, ou tracking. Em 

contrapartida, os dispositivos de trajetória atuam baseados na diferença de posição ou 

orientação em relação a um ponto ou estado de referência. Basicamente, existe uma fonte que 

emite o sinal, um sensor que recebe este sinal e uma caixa controladora que o processa e faz a 

comunicação com o computador (Pimentel, 1995).  

A maioria das aplicações que utilizam deteção de trajetória utiliza pequenos sensores 

colocados em partes do corpo ou sobre o objeto, técnica conhecida como tracking ativo. 

Dispositivos de trajetória associados a dispositivos de interação com 6DOF utilizam técnicas 

eletromagnéticas, ultra-sónicas, mecânicas ou óticas para medir os movimentos. O tracking 

passivo utiliza câmaras ou sensores óticos para “observar” o objeto e determinar sua posição e 

orientação, utilizando apenas um sensor para rastrear o objeto. 

Recorrer à Realidade Virtual (RV) é uma vantagem no que diz respeito às estratégias de 

negócio, pois os produtos oferecidos possuem uma maior qualidade, diversidade e utilidade. 

No sector turístico em específico, é possível melhorar as experiências dos turistas e auxiliar as 

organizações a acrescentar valor aos seus produtos bem como aumentar as suas vendas. Os 
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conteúdos ficam mais atrativos e completos, visto que, o acesso a informações valiosas e o 

aumento dos conhecimentos sobre determinado destino ou atração se faz notar. 

Existem inovações quer a nível individual como organizacional que incluem este tipo de 

tecnologias com fim à promoção de pontos de interesse ou acrescento de informação onde é 

possível descobrir monumentos, locais ou pontos de atração, bem como hotéis, com base nas 

preferências da pessoa. 

A realidade virtual também pode ser implementada em museus para atrair mais visitantes 

e melhorar a experiência dos mesmos. Ao acrescentar valor à experiência quer seja a nível 

visual, de entretenimento, de prazer ou até mesmo de conhecimento, a exposição ou exibição 

torna-se mais interessante (Dieck & Jung, 2018). Desta forma, a implementação desta inovação 

tem o potencial de reformular o design de exposições e o próprio ambiente dos museus, 

influenciando a atenção dos visitantes (Paulo, Rita, Oliveira, & Moro, 2018). 

Outro facto bastante relevante é a implementação desta tecnologia em áreas pouco 

exploradas aumentando o seu interesse e oferecer novos destinos para conhecer, 

proporcionando uma experiência interativa cultural e herança pois consegue levar a história do 

local até ao turista, contribuindo para a salvaguarda e reconhecimento do património cultural 

(He, Wu, & Li, 2018). 

 

4.2. Determinantes de adoção 
 

A tecnologia pode acarretar receios para as organizações devido aos custos, ao tempo de 

instalação e nos riscos que pode vir a incorrer. No entanto, cabe a cada empresa averiguar a 

melhor solução para se imporem no mercado e atingirem os objetivos sem por em causa a sua 

continuidade. 

Com o objetivo de auxiliar as organizações na ponderação da implementação da 

realidade virtual, foi elaborado um estudo através da análise de determinantes de artigos 

científicos sobre a adoção da mesma. Desta forma, surgiram as seguintes variáveis ( Tabela 6): 
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Tabela 6 - Análise dos determinantes de adoção de tecnologia 

 

Variáveis Descrição Referências 

Absorptive 

Capacity 

Grau de permissão para a 

organização adquirir, 

assimilar, transformar e 

explorar conhecimentos e 

promover mudanças. 

(Gangwar et al., 2015; Hollenstein, 2004; 

Liang et al., 2007; Lin, 2014; Simões et al., 

2018). 

Age of firm Anos de existência da 

empresa. 

(Chandra & Kumar, 2018; Sabi et al., 2017; 

Simões et al., 2018; Yoon & George, 2013). 

Attitude 

toward using 

Grau que quantifica a 

atitude favorável que os 

utilizadores apresentam em 

relação à utilização do 

sistema. 

(Alsaad, Mohamad, & Ismail, 2017; Awa et 

al., 2015; Awiagah, Kang, & Lim, 2016; Hua 

& Haughton, 2009; Küster & Vila, 2011; P. 

Rauschnabel & Ro, 2016; Rese et al., 2017; 

Shiau et al., 2018; Simões, Barros, & Soares, 

2018). 

Behavioral 

intention to use 

Grau de intenção que os 

utilizadores apresentam 

para usar o sistema. 

(Alsaad et al., 2017; Hua & Haughton, 2009; 

Kourouthanassis, Boletsis, Bardaki, & 

Chasanidou, 2015; Rese et al., 2017; Sabi et 

al., 2017; Shiau et al., 2018). 

CEO 

Characteristics 

Comportamento do CEO 

ao utilizar a inovação: grau 

de capacidades, confiança, 

inovador. 

(Aboelmaged, 2014; Al-Busaidi & Al-Shihi, 

2012; Al-Qirim, 2007; Awiagah et al., 2016; 

Fosso Wamba et al., 2016; Ramayah et al., 

2016; Rashid, 2001; Simões et al., 2018) 

Compatibility Grau de consistência nos 

processos de negócios 

existentes, valores, 

experiências e 

necessidades de potenciais 

adotantes. Ou seja, as 

organizações tendem a 

adotar tecnologia que seja 

compatível com as 

necessidades de trabalho 

existentes. 

(Al-Qirim, 2007; O. Ali et al., 2018; Alkhater 

et al., 2018; Alsaad et al., 2017; Alshamaila et 

al., 2013; Amini & Bakri, 2015; Awa, 2018; 

Awa & Ojiabo, 2016; Borgman et al., 2013; 

Espadanal & Oliveira, 2012; Fosso Wamba et 

al., 2016; Gangwar et al., 2015; Harris et al., 

2015; Hua & Haughton, 2009; Liang et al., 

2007; Martins, Gonçalves, Oliveira, Cota, & 

Branco, 2016; Mohammed et al., 2017; 

Nakhleh, 2017; Ramayah et al., 2016; 

Ramdani et al., 2013; Rashid, 2001; Sabi et 
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al., 2017; Shiau et al., 2018; Simões et al., 

2018; Sin Tan et al., 2009; Tashkandi & Al-

Jabri, 2015; Y.-M. Wang & Wang, 2016; 

Yoon & George, 2013). 

Consumer 

Readiness 

Grau de prontidão e de 

inclinação para o utilizador 

aceitar a tecnologia 

(capacidade, preparação e 

atitudes). 

(Awa et al., 2015; Chandra & Kumar, 2018; 

Dacko, 2017; Kumar et al., 2016). 

Content 

Quality 

Grau de sucesso da 

informação produzida pela 

tecnologia. 

(Ajmal et al., 2017; Al-Busaidi & Al-Shihi, 

2012; Al-Qirim, 2007; O. Ali et al., 2018; 

Aminah et al., 2018; Dowsett & Harty, 2018; 

Jung et al., 2015; Küster & Vila, 2011; 

Negash et al., 2003; Rashid, 2001). 

Culture Grau que as crenças, 

valores, hábitos, normas e 

padrões de comportamento 

possuem no grupo de 

trabalhadores da 

organização. 

(Alkhater et al., 2018; Lokuge et al., 2018; 

Nakhleh, 2017; Sabi et al., 2017; Y.-M. Wang 

& Wang, 2016). 

Decision 

Makers 

Knowledge 

Relacionado com o 

conhecimento e a 

capacidade de inovação 

dos decisores para adotar a 

tecnologia. 

(Awa et al., 2015; Chandra & Kumar, 2018; 

Kumar et al., 2016). 

Ease of use Relaciona-se com o grau 

em que uma pessoa 

acredita que ao utilizar um 

determinado serviço, este 

deve ser livre de qualquer 

esforço e haver sempre a 

facilidade de interação 

entre os utilizadores e o 

sistema.    

 

(Aboelmaged, 2014; Ajmal et al., 2017; O. Ali et 

al., 2018; Alsaad et al., 2017; Alshamaila et al., 

2013; Awa, 2018; Awa et al., 2015; Borgman et 

al., 2013; Espadanal & Oliveira, 2012; Fosso 

Wamba et al., 2016; Gangwar et al., 2015; Hein & 

Rauschnabel, 2016; Hua & Haughton, 2009; Kim 

et al., 2018; Kourouthanassis et al., 2015; 

Mohammed et al., 2017; Oliveira et al., 2014; 

Osman et al., 2015; Ramdani et al., 2013; Rashid, 

2001; P. Rauschnabel & Ro, 2016; P. A. 

Rauschnabel et al., 2016; Rese et al., 2017; Sabi 
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et al., 2017; Saint & Gutierrez, 2017; Shiau et al., 

2018; Simões et al., 2018; Sin Tan et al., 2009; 

Tashkandi & Al-Jabri, 2015; Y.-M. Wang & Wang, 

2016). 

Employee 

Support 

Grau de conhecimento da 

tecnologia por parte dos 

funcionários. 

(Aboelmaged, 2014; Al-Dwairi et al., 2018; 

O. Ali et al., 2018; Awa, 2018; Cranmer et al., 

2016; Harris et al., 2015; Hein & 

Rauschnabel, 2016; Mohammed et al., 2017; 

Nakhleh, 2017; Osman et al., 2015; Pan & 

Jang, 2008; Ramayah et al., 2016; Ryan & 

Prybutok, 2001; Simões et al., 2018; Sin Tan 

et al., 2009; Soto-Acosta et al., 2016). 

Environment 

Pressure 

Grau de pressão provocado 

pela concorrência na 

indústria, necessidades 

estratégicas para competir 

no mercado.  

(Aboelmaged, 2014; Al-Qirim, 2007; Alsaad 

et al., 2017; Alshamaila et al., 2013; Amini & 

Bakri, 2015; Awa, 2018; Awa & Ojiabo, 

2016; Awa et al., 2015; Awiagah et al., 2016; 

Borgman et al., 2013; Chandra & Kumar, 

2018; Espadanal & Oliveira, 2012; Fosso 

Wamba et al., 2016; Gangwar et al., 2015; 

Hein & Rauschnabel, 2016; Hollenstein, 

2004; Hua & Haughton, 2009; Kim et al., 

2018; Kumar et al., 2016; Lin, 2014; Martins, 

Gonçalves, Oliveira, Cota, & Branco, 2016; 

Nakhleh, 2017; Oliveira et al., 2014; Osman 

et al., 2015; Pan & Jang, 2008; Ramayah et 

al., 2016; Ramdani et al., 2013; Rashid, 2001; 

P. Rauschnabel & Ro, 2016; Sabi et al., 2017; 

Saint & Gutierrez, 2017; Simões et al., 2018; 

Soto-Acosta et al., 2016; Tashkandi & Al-

Jabri, 2015; Y.-M. Wang & Wang, 2016; 

Yoon & George, 2013). 

Estimation 

Procedure 

Utilização de modelos 

empíricos de adoção para 

averiguar se as variáveis 

(Hollenstein, 2004; Liang et al., 2007). 
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explicativas dependem do 

tempo.  

Experience Grau de conhecimentos e 

de experiência com o 

sistema. 

(Ajmal et al., 2017; Al-Busaidi & Al-Shihi, 

2012; Alsaad et al., 2017; Alshamaila et al., 

2013; Aminah et al., 2018; Gangwar et al., 

2015; Hollenstein, 2004; Hua & Haughton, 

2009; Nakhleh, 2017; Osman et al., 2015; 

Ramdani et al., 2013; Rashid, 2001; Sabi et 

al., 2017). 

Firm 

Performance 

Grau de desempenho da 

organização com a 

tecnologia. 

(Dacko, 2017; Mohammed et al., 2017; Soto-

Acosta et al., 2016). 

Firm size Relacionado com o número 

de funcionários e com os 

recursos financeiros e 

humanos que a 

organização apresenta. 

Quanto maior, mais 

facilidade na 

implementação de novas 

tecnologias. 

(Aboelmaged, 2014; Ajmal et al., 2017; Al-

Qirim, 2007; O. Ali et al., 2018; Alkhater et 

al., 2018; Alshamaila et al., 2013; Awa & 

Ojiabo, 2016; Awa et al., 2015; Borgman et 

al., 2013; Chandra & Kumar, 2018; Espadanal 

& Oliveira, 2012; Fosso Wamba et al., 2016; 

Harris et al., 2015; Hollenstein, 2004; Kim et 

al., 2018; Liang et al., 2007; Lin, 2014; 

Oliveira et al., 2014; Osman et al., 2015; Pan 

& Jang, 2008; Ramayah et al., 2016; Ramdani 

et al., 2013; Rashid, 2001; Sabi et al., 2017; 

Saint & Gutierrez, 2017; Simões et al., 2018; 

Yoon & George, 2013). 

Impact Grau de impacto positivo 

terá o uso do sistema. 
(Cranmer et al., 2016). 

Industry Refere-se ao sector que a 

organização pertence. 

(Ajmal et al., 2017; Alshamaila et al., 2013; 

Awa & Ojiabo, 2016; Awa et al., 2015; 

Espadanal & Oliveira, 2012; Fosso Wamba et 

al., 2016; Hein & Rauschnabel, 2016; Liang 

et al., 2007; Nakhleh, 2017; Ramdani et al., 

2013; Ryan & Prybutok, 2001; Yoon & 

George, 2013). 
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Information 

spillovers 

Nível de difusão da TI. 
(Hollenstein, 2004; Rese et al., 2017). 

Innovation Grau que quantifica a 

capacidade de mudança e 

promoção de criatividade e 

inovação que a 

organização possui. 

(Ajmal et al., 2017; Alshamaila et al., 2013; 

Awa et al., 2015; Hein & Rauschnabel, 2016; 

Jung, Chung, & Leue, 2015; Kim et al., 2018; 

Lokuge, Sedera, Grover, & Dongming, 2018; 

Nakhleh, 2017; Pantano, 2014; P. 

Rauschnabel & Ro, 2016; Simões et al., 2018; 

Soto-Acosta, Popa, & Palacios-Marqués, 

2016). 

Integration Grau de facilidade de 

agregação/ incorporação 

do sistema na organização. 

(Aboelmaged, 2014; Alsaad et al., 2017; 

Harris et al., 2015; Simões et al., 2018; Soto-

Acosta et al., 2016). 

Intensity of 

adoption 

Grau de adoção de TI e o 

número de elementos de TI 

presentes na organização. 

(Hollenstein, 2004) 

Interoperability Grau de capacidade de 

comunicação da tecnologia 

de forma transparente com 

outros sistemas. 

(Harris et al., 2015; Osman et al., 2015). 

Knowledge 

Sharing 

Grau de partilha do 

conhecimento pelos 

membros da empresa. 

(Hein & Rauschnabel, 2016; Mohammed et 

al., 2017; Simões et al., 2018). 

Market 

Orientation 

Grau de orientação do 

consumidor e na 

coordenação na 

organização. 

(Pantano, 2014). 

Normative 

Pressures 

Leis impostas pelos 

governos sobre o 

fornecimento de novas 

informações que provoca 

uma disseminação mais 

rápida de uma tecnologia. 

(Ajmal et al., 2017; Al-Busaidi & Al-Shihi, 

2012; O. Ali et al., 2018; Alkhater et al., 

2018; Aminah et al., 2018; Awa, 2018; 

Borgman et al., 2013; Espadanal & Oliveira, 

2012; Fosso Wamba et al., 2016; Harris et al., 

2015; Mohammed et al., 2017; Nakhleh, 

2017; Oliveira et al., 2014; Osman et al., 

2015; Pan & Jang, 2008; Rashid, 2001; 
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Simões et al., 2018; Tashkandi & Al-Jabri, 

2015; Yoon & George, 2013). 

Observability Grau em que os resultados 

da inovação são visíveis 

para outros. 

(Ramdani et al., 2013; Sabi et al., 2017; Shiau 

et al., 2018; Simões et al., 2018; Sin Tan et 

al., 2009). 

Opportunities Relacionado com as 

oportunidades tecnológicas 

que irão influenciar no 

fator inovador da empresa. 

(Cranmer et al., 2016; Hollenstein, 2004). 

Organizational 

Benefits 

Relacionado com as 

vantagens ou regalias que a 

organização possuirá com 

a utilização da tecnologia. 

(Aboelmaged, 2014; Ajmal et al., 2017; Al-

Qirim, 2007; M. Ali et al., 2017; Alkhater, 

Walters, & Wills, 2018; Alshamaila, 

Papagiannidis, & Li, 2013; Aminah et al., 

2018; Amini & Bakri, 2015; Awiagah et al., 

2016; Borgman, Bahli, Heier, & Schewski, 

2013; Chandra & Kumar, 2018; Cranmer, 

Jung, tom Dieck, & Miller, 2016; Dacko, 

2017; Dowsett & Harty, 2018; Espadanal & 

Oliveira, 2012; Fosso Wamba, Gunasekaran, 

Bhattacharya, & Dubey, 2016; Gangwar, 

Date, & Ramaswamy, 2015; Hein & 

Rauschnabel, 2016; Hollenstein, 2004; 

Kourouthanassis et al., 2015; Kumar, 

Chandra, Bharati, & Manava, 2016; Lin, 

2014; Martins, Gonçalves, Oliveira, Cota, 

Branco, et al., 2016; Mohammed, Ibrahim, 

Nilashi, & Alzurqa, 2017; Nakhleh, 2017; 

Oliveira, Thomas, & Espadanal, 2014; 

Osman, Mazlina, Khuzzan, & Razaksapian, 

2015; Ramayah, Ling, Taghizadeh, & 

Rahman, 2016; Ramdani, Chevers, & A. 

Williams, 2013; Rashid, 2001; P. 

Rauschnabel & Ro, 2016; P. A. Rauschnabel 

et al., 2016; Sabi et al., 2017; Saint & 

Gutierrez, 2017; Shiau et al., 2018; Simões et 
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al., 2018; Sin Tan, Choy Chong, Lin, & Cyril 

Eze, 2009; Tashkandi & Al-Jabri, 2015; Y.-

M. Wang & Wang, 2016; Yoon & George, 

2013).  

Perceived 

Usefulness 

Grau em que a organização 

pode tirar proveito com a 

utilização do sistema. É 

medido através dos ganhos 

ou melhorias devido à sua 

utilização. 

(Ajmal, Yasin, & Norman, 2017; Awa, 

Ojiabo, & Emecheta, 2015; Dowsett & Harty, 

2018; Hua & Haughton, 2009; Kim, Hebeler, 

Yoon, & Davis, 2018; Rese, Baier, Geyer-

Schulz, & Schreiber, 2017; Sabi, Uzoka, 

Langmia, Njeh, & Tsuma, 2017; Shiau, 

Huang, Yang, & Juang, 2018). 

Personalized 

Service Quality 

Grau de capacidade de 

fornecer informações 

personalizadas, entender 

necessidades e interação 

personalizada. 

(Jung et al., 2015). 

Physical 

Location 

Refere-se à localização 

geográfica da organização. 

(Alkhater et al., 2018; Awa & Ojiabo, 2016; 

Chandra & Kumar, 2018; Fosso Wamba et 

al., 2016; Sabi et al., 2017). 

Price/ Costs Grau de influência que o 

preço da adoção do sistema 

teria para a implementação 

na organização. 

(Al-Dwairi, Al-Tweit, & Zyout, 2018; Al-

Qirim, 2007; O. Ali, Soar, & Shrestha, 2018; 

Alsaad et al., 2017; Amini & Bakri, 2015; 

Chandra & Kumar, 2018; Cranmer et al., 

2016; Espadanal & Oliveira, 2012; Harris, 

Wang, & Wang, 2015; Hein & Rauschnabel, 

2016; Kourouthanassis et al., 2015; Kumar et 

al., 2016; Liang, Saraf, Hu, & Xue, 2007; Lin, 

2014; Martins, Gonçalves, Oliveira, Cota, & 

Branco, 2016; Mohammed et al., 2017; 

Nakhleh, 2017; Oliveira et al., 2014; Osman 

et al., 2015; Pan & Jang, 2008; Pantano, 

2014; Ramayah et al., 2016; Rashid, 2001; 

Sabi et al., 2017; Saint & Gutierrez, 2017; Sin 

Tan et al., 2009). 
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Privacy Relacionado com a 

confidencialidade dos 

dados utilizados pelo 

sistema. 

(Ajmal et al., 2017; Alkhater et al., 2018; 

Martins, Gonçalves, Oliveira, Cota, & 

Branco, 2016; P. Rauschnabel & Ro, 2016; P. 

A. Rauschnabel et al., 2016). 

Progress in 

Technology 

Grau de impulso 

tecnológico e o número de 

sistemas avançados que 

melhoram os processos 

organizacionais.  

(Pantano, 2014). 

Quality of 

service 

Representada pela 

capacidade de resposta, de 

entendimento e atenção 

que o utilizador lhe 

oferece. 

(Al-Busaidi & Al-Shihi, 2012; Alkhater et al., 

2018; Aminah et al., 2018; Awa et al., 2015; 

Dacko, 2017; Dowsett & Harty, 2018; Küster 

& Vila, 2011; Nakhleh, 2017; Negash, Ryan, 

& Igbaria, 2003; Rashid, 2001). 

Readiness Grau de prontidão que a 

empresa possui quer a 

nível tecnológico, 

competências técnicas, 

parcerias, quer a nível 

estratégico.  

(Aboelmaged, 2014; Ajmal et al., 2017; Al-

Qirim, 2007; Alkhater et al., 2018; Alsaad et 

al., 2017; Alshamaila et al., 2013; Aminah et 

al., 2018; Amini & Bakri, 2015; Awa, 2018; 

Awa & Ojiabo, 2016; Awa et al., 2015; 

Awiagah et al., 2016; Chandra & Kumar, 

2018; Espadanal & Oliveira, 2012; Gangwar 

et al., 2015; Hein & Rauschnabel, 2016; Kim 

et al., 2018; Kumar et al., 2016; Lin, 2014; 

Lokuge et al., 2018; Martins, Gonçalves, 

Oliveira, Cota, & Branco, 2016; Mohammed 

et al., 2017; Nakhleh, 2017; Oliveira et al., 

2014; Osman et al., 2015; Pan & Jang, 2008; 

Ramayah et al., 2016; Ramdani et al., 2013; 

Rashid, 2001; Ryan & Prybutok, 2001; Sabi 

et al., 2017; Saint & Gutierrez, 2017; Simões 

et al., 2018; Tashkandi & Al-Jabri, 2015; Y.-

M. Wang & Wang, 2016; Yoon & George, 

2013) 
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Satisfaction Grau de julgamento de um 

serviço num tempo 

específico.  

(Ajmal et al., 2017; Aminah et al., 2018; 

Dowsett & Harty, 2018; Hua & Haughton, 

2009; Jung et al., 2015; Küster & Vila, 2011; 

Rese et al., 2017). 

Security Grau de proteção dos 

dados da empresa contra 

ameaças ou ataques. 

(Ajmal et al., 2017; Al-Dwairi et al., 2018; O. 

Ali et al., 2018; Alkhater et al., 2018; Amini 

& Bakri, 2015; Awa & Ojiabo, 2016; 

Espadanal & Oliveira, 2012; Harris et al., 

2015; Hein & Rauschnabel, 2016; Küster & 

Vila, 2011; Mohammed et al., 2017; Nakhleh, 

2017; Oliveira et al., 2014; Ramayah et al., 

2016; Sabi et al., 2017; Sin Tan et al., 2009; 

Tashkandi & Al-Jabri, 2015; Yoon & George, 

2013). 

Standardisation Grau de padronização da 

tecnologia. 
(Harris et al., 2015). 

System Quality Grau de precisão e 

eficiência dos aspetos 

tangíveis da tecnologia. 

(Al-Busaidi & Al-Shihi, 2012; Aminah et al., 

2018; Dowsett & Harty, 2018; Jung et al., 

2015; Küster & Vila, 2011; Negash et al., 

2003). 

Technology 

Infrastructure 

Grau no qual uma 

organização acredita que a 

plataforma de tecnologia é 

necessária para a 

implementação de novos 

sistemas na organização. 

(Aboelmaged, 2014; Ajmal et al., 2017; Kim 

et al., 2018; Pan & Jang, 2008; Simões et al., 

2018). 

Top 

Management 

Support 

Grau de influência que a 

administração possui para 

promover a tecnologia e 

persuadir a visão dos 

funcionários para a sua 

introdução na organização. 

(Aboelmaged, 2014; Ajmal et al., 2017; Al-

Busaidi & Al-Shihi, 2012; Al-Dwairi et al., 

2018; O. Ali et al., 2018; Alkhater et al., 

2018; Alsaad et al., 2017; Alshamaila et al., 

2013; Amini & Bakri, 2015; Awa, 2018; 

Awiagah et al., 2016; Borgman et al., 2013; 

Chandra & Kumar, 2018; Cranmer et al., 

2016; Espadanal & Oliveira, 2012; Gangwar 

et al., 2015; Harris et al., 2015; Hein & 
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Rauschnabel, 2016; Kumar et al., 2016; Lin, 

2014; Martins, Gonçalves, Oliveira, Cota, & 

Branco, 2016; Mohammed et al., 2017; 

Nakhleh, 2017; Oliveira et al., 2014; Osman 

et al., 2015; Pan & Jang, 2008; Ramdani et 

al., 2013; Rashid, 2001; Saint & Gutierrez, 

2017; Sin Tan et al., 2009; Tashkandi & Al-

Jabri, 2015; Y.-M. Wang & Wang, 2016; 

Yoon & George, 2013). 

Trialability Grau em que uma inovação 

pode ser experimentada de 

forma limitada. 

(Alkhater et al., 2018; Alshamaila et al., 2013; 

Mohammed et al., 2017; Ramdani et al., 

2013; Sabi et al., 2017; Shiau et al., 2018; 

Simões et al., 2018; Sin Tan et al., 2009). 

Trust Grau de confiança que o 

sistema transmite à 

organização de modo a 

complementar as 

necessidades de altos 

desempenhos.  

(Al-Dwairi et al., 2018; Alkhater et al., 2018; 

Alsaad et al., 2017; Aminah et al., 2018; Awa 

et al., 2015; Awiagah et al., 2016; Hein & 

Rauschnabel, 2016; Martins, Gonçalves, 

Oliveira, Cota, & Branco, 2016). 

Uncertainty Grau de segurança dos 

resultados com a utilização 

da tecnologia. 

(Alshamaila et al., 2013; Mohammed et al., 

2017; Osman et al., 2015). 

Value Grau de relevância que a 

tecnologia possui para a 

organização. 

(Cranmer et al., 2016; Dieck & Jung, 2018; 

Kourouthanassis et al., 2015). 

Visitor Benefits Grau de atração de novos 

clientes. 

(Cranmer et al., 2016; P. A. Rauschnabel et 

al., 2016).  
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5. Análise Qualitativa do Tema 
 

No presente capítulo apresentamos a atividade de análise qualitativa, desenvolvida através 

de um online focus group, cujo objetivo era a recolha de interpretações especializadas sobre os 

vários argumentos e considerações recolhidas durante o esforço de revisão da literatura e 

caracterização da adoção da realidade virtual pelo setor do turismo e, em particular, pelos 

operadores turísticos. 

 

5.1. Online Focus Group 
 

Tal como argumentado por Nunes, Martins, Branco e Zolotov (2018), a compreensão 

coletiva e colaborativa de um tema é essencial para o seu desenvolvimento e disrupção, no sentido 

em que se permite uma discussão ativa e interativa entre um conjunto de especialistas cuja 

experiência e conhecimento se vislumbra como altamente positivo e enriquecedor para o 

surgimento de novas e mais interessantes perspetivas. 

Ainda que o focus group represente um método de recolha qualitativa de dados com mais de 

60 anos e que esteja eminentemente ligado às ciências sociais (Galego & Gomes, 2005), muitos 

são os esforços (bem sucedidos) para adaptar este método às ciências exatas e particularmente à 

área de estudo das ciências informáticas (Gonçalves, Martins, Pereira, Cota, & Branco, 2016; 

Leong, Pan, Newell, & Cui, 2016). Conceptualmente, a realização de um focus group implica a 

conjugação de um conjunto de peritos numa determinada área de estudo, previamente 

selecionados, com o intuito de estimular uma discussão aberta e detalhada sobre um determinado 

tema (Bell, Bryman, & Harley, 2018; Gonçalves, Martins, Pereira, Oliveira, & Ferreira, 2012). 

À medida que o método de focus group tem vindo a ser alvo de sucessivos processos de 

refinamento, é claramente visível a incorporação das tecnologias da informação e comunicação, 

nomeadamente na criação de condições para que as discussão interativas e altamente colaborativas 

entre os vários especialistas possam ser realizadas à distância e com recurso a ferramentas de 

comunicação síncrona e assíncrona (Teixeira et al., 2018). À conjugação da conceptualização 

inicial do focus group com a componente eletrónica e digital damos o nome de “e-Focus Group” 

 

ou “Online Focus Group” (Nunes et al., 2018). Esta nova forma de realizar focus groups tem 

impactos não só na abrangência dos especialistas que podemos incluir como participantes, mas 

particularmente na facilidade com que estes podem interagir. 
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Conforme é possível verificar na Tabela 7, a utilização do método de focus group com 

recurso a tecnologias digitais (em particular à Internet e às TIC), ou seja, “online focus group”, 

vem estando presente na literatura ao longo dos últimos anos. 

 

 

 

Tabela 7 - Resumo da utilização do método de investigação qualitativo "online focus group" na literatura científica. 

 

 Ano Estudo Ref.    

      

 2016 Online focus groups with parents and adolescents with (Boateng et al., 

  heart transplants: Challenges and opportunities 2016)    

       

 2017 Conducting online focus groups on Facebook to inform (Thrul, Belohlavek, 

  health behavior change interventions: Two case studies and Kaur, & Ramo, 

  lessons learned 2017)    

    

 

2017 
Virtual versus in-person focus groups: Comparison of costs, 

recruitment, and participant logistics 

(Rupert, Poehlman, 

Hayes, Ray & 

Moultrie, 2017) 

       

 2018 

 

Exploring Identities and Preferences for Intervention Among 

LGBTQ+ Young Adult Smokers Through Online Focus 

Groups 

 

(Ramo et al., 2018) 

  Self-Management Support and eHealth When Managing (Verkaik et al., 

  Changes in Behavior and Mood of a Relative With 2018)    

 2018 Dementia: An Asynchronous Online Focus Group Study of     

  Family Caregivers' Needs     
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5.2. Caraterização do Focus Group Realizado 
 

 

No âmbito do presente projeto de investigação foi decidido que a realização de um focus 

group iria servir para verificar o alinhamento entre um conjunto de peritos (em sistemas e 

tecnologias de realidade virtual, em turismo, em gestão, em investigação e em acompanhamento e 

coordenação municipal e regional) e dois outputs distintos que já tinham sido atingidos. Estes 

outputs são: 1) a tendência mundial para a inclusão de TICE no suporte à transformação digital do 

turismo, nomeadamente no turismo em regiões de baixa densidade e económica e socialmente 

desfavorecidas e 2) os possíveis determinantes da adoção de realidade virtual por parte dos 

operadores turísticos. 

De forma a ser possível realizar uma online focus group foi levado a cabo um processo de 

identificação de um conjunto de peritos cujo percurso profissional, área de especialização e 

presença nos territórios e na sociedade permitissem almejar a um processo vespertino de discussão 

e assunção de novas considerações e perspetivas. Neste sentido, após uma análise a um conjunto 

de possíveis participantes no nosso focus group, foi decidido que este iria ser composto por 9 

(nove) elementos cujos perfis (multidisciplinares) podem ser genericamente observados na Tabela 

8. 

 

Tabela 8 - Caracterização global do grupo de peritos que participaram no online focus group que foi realizado. 

 

Habilitações Literárias Grupo Profissional Experiência 

Profissional (anos) 

Lic. Mestr. Dout. 
Academia / 

Investigação 

Administração 

Pública 

Empresas 

Privadas 
0-5 5-10 >10 

  X X     X 

  X   X  X  

  X X     X 

  X X     X 

  X X     X 

X    X    X 

X    X    X 

 X    X  X  

 X    X   X 
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À luz do defendido pela literatura de referência, os participantes no focus group apresentam 

um nível de habilitações académicas de nível superior (licenciatura, mestrado e doutoramento), 

estão atualmente integrados profissionalmente nos três principais setores de atividade 

(académica, administração pública e empresas privadas) e possuem, maioritariamente mais de 

cinco anos de experiência profissional ou de especialização (Gonçalves et al., 2012). A análise 

dos perfis dos especialistas foi feita com recurso a um conjunto de ferramentas de gestão e 

publicitação da experiência profissional e pessoal (Ex: LinkedIn, Google Schoolar, Authenticus, 

Research Gate, etc.). 

Após a definição inicial do grupo de especialistas a envolver, foi enviado individualmente 

para cada um deles uma mensagem de e-mail no sentido de apresentar o projeto (uma breve 

descrição e objetivos que tentava alcançar) e de averiguar a sua disponibilidade para 

participarem. Tendo todos os especialistas abordados aceite o convite, foi enviado um novo e-

mail, agora para todos em simultâneo onde foi apresentada a lista de possíveis determinantes da 

adoção de realidade virtual por parte dos operadores turísticos em regiões economicamente 

desfavorecidas, e onde foram colocadas duas questões para que todos pudessem dar a sua opinião 

acerca do processo de transformação digital do turismo e do seu impacto nos territórios (em 

particular nos territórios alvo do presente estudo), e acerca da inclusão de tecnologias disruptivas, 

como a realidade virtual, no sentido dos operadores e os territórios poderem desenvolver uma 

oferta turística mais integrada e inovadora. 

O processo de discussão, ainda que sendo suportado por uma tecnologia imensamente 

presente no dia-a-dia dos especialistas, como o é o e-mail, demorou ainda uns dias a ter o seu 

início e a disfrutar de uma participação verdadeiramente ativa e colaborativa por parte de todos 

os participantes. Percebendo das dificuldades iniciais, ao fim de dois dias decidiu-se enviar novo 

e-mail a estimular a participação e a apresentação das perspetivas individuais e discussão das 

mesmas. Ao longo de todo o processo foram sendo registadas todas as interações dos 

participantes e todos os comentários apresentados no sentido de ser possível posteriormente 

atingir um conjunto de considerações globais e representativas da visão global do grupo. 
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5.3. Análise e Discussão dos Resultados Atingidos 
 

 

Terminado o processo de discussão, que demorou aproximadamente 3 semanas, foi então 

possível inferir as seguintes assunções: 

 

• A transformação digital no turismo é algo totalmente aceite não só pela componente 

científica, mas principalmente pelas entidades reguladores e legisladoras, como 

também pelos operadores turísticos e, principalmente, pelos turistas; 

 

• A experiência turística atual é totalmente diferente daquela existente há meia 

década. Atualmente os turistas disfrutam dos destinos que visitam fazendo uso 

transversal de um conjunto de dispositivos digitais (smartphone, tablet, máquinas 

fotográficas digitais, dispositivos de gravação de vídeo em todas as condições (Ex: 

GoPro), e óculos de realidade virtual e aumentada), que transformam totalmente a 

sua experiência ao ponto de possibilitarem que esta seja não só muito mais imersiva 

e completa, como também seja algo cuja recordação é muito mais realista e 

caracterizadora do destino visitado; 

 

• A realidade virtual em todas as suas formas (totalmente virtual, aumentada, mista 

e multissensorial) é, atualmente, aceite como uma tecnologia de futuro que permite 

aos seus utilizadores uma interação mais imersiva e, acima de tudo, deslocalizada 

no tempo e no espaço; 

 

• A utilização de tecnologias e soluções de realidade virtual no desenvolvimento de 

experiências turísticas mais completas e atrativas que, em toda a linha, permitam aos 

turistas uma perceção mais detalhada sobre um determinado destino turístico é visto, 

globalmente, como algo muito positivo e que pode trazer um valor acrescentado para 

os operadores turísticos e, em paralelo, para os territórios; 

 

• Percebendo a transformação do destino turístico para algo eminentemente inteligente 

e com a capacidade de dar respostas quase individuais aos seus visitantes (aliado ao 

conceito de “smart destination”), torna-se claramente importante perceber com 

muito detalhe com os determinantes da adoção de soluções inovadoras e disruptivas, 
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tal como é a realidade virtual, no âmbito dos operadores turísticos e, em fim de linha, 

dos próprios turistas. 

 

• Ainda que a multiplicidade de possíveis determinantes da adoção de tecnologias e 

soluções de realidade virtual existentes na literatura represente uma visão altamente 

ampla sobre o processo de adoção ao nível das organizações/operadores turísticos, 

não é totalmente clara a sua interiorização e perceção por parte destas mesmas 

entidades. Desta forma, é claramente relevante o desenvolvimento de um conjunto 

de modelos conceptuais de adoção que, aliados a uma validação empírica focada num 

grupo alvo alargado de operadores turísticos, permitam verdadeiramente inferir 

assunções sobre quais os determinantes mais relevantes para o processo de adoção. 

 

• Assumindo as considerações existentes na literatura científica e técnica e nos vários 

relatórios nacionais e internacionais sobre o tema, torna-se claro que os territórios 

economicamente desfavorecidos possuem características próprias que não permitem 

a sua comparação direta com os destinos turísticos mais desenvolvidos, sendo por 

isso necessário que o processo de averiguação dos impactos de cada um dos 

determinantes identificados tenha em conta esta realidade. 
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6. Conclusões 
 

Neste capítulo são descritos todos os contributos do presente trabalho, bem como as várias 

conclusões e assunções atingidas através da realização de todas as tarefas inerentes. Esta descrição 

tende a apresentar uma dupla visão focada, em paralelo, na ciência e nas organizações. 

O turismo é uma das atividades económicas cuja evolução mais se tem verificado nos últimos 

anos, sendo inegável o impacto que esta atividade tem vindo a imprimir nos vários destinos 

turísticos, sejam eles nacionais ou internacionais. No que diz respeito a Portugal, os indicadores 

do turismo são incrivelmente positivos, refletindo-se esta situação num desenvolvimento 

económico e estrutural do setor, mas principalmente numa evolução social dos destinos turísticos. 

A transformação digital que está presente em toda a sociedade atual (muito conhecida por 

“sociedade digital” e “sociedade do conhecimento”), está também muito presente no turismo, 

sendo o conceito de “turismo 4.0” uma realidade em franca expansão, sendo cada vez mais comum 

a integração em tempo-real de soluções tecnológicas altamente inovadoras com o turista e com a 

sua experiência turística. 

À luz da realidade científica e tecnológica a realidade virtual é uma das tecnologias mais 

promissoras e que tem sido alvo de muito atenção quer ao nível da investigação e desenvolvimento 

de novos equipamentos e ferramentas, quer ao nível da criação de novas soluções de base 

tecnológica que permitem replicar (ou extrapolar) virtualmente uma experiência ou realidade 

física. 

Sendo claro o esforço já existente de combinação de tecnologias e soluções de realidade 

virtual com o setor do turismo, no sentido de planear e desenvolver experiências turísticas ou de 

promoção turística altamente inovadoras e que permitam captar mais público-alvo num mercado 

altamente competitivo, não existe, à luz do nosso conhecimento, uma conceptualização validada 

de quais os fatores cuja impacto é mais determinante para o processo de adoção das soluções 

anteriormente mencionadas, tanto ao nível dos turistas como ao nível dos operadores turísticos. 

Ainda que o processo de adoção da realidade virtual ao nível dos turistas (cliente final) seja 

imensamente relevante, esta é uma área de trabalho que tem vindo a ser mais desenvolvida pela 

comunidade científica, possuindo já algumas perspetivas iniciais verdadeiramente interessantes. 

Neste sentido, e percebendo o défice ao nível do conhecimento sobre o processo de adoção da 

realidade virtual ao nível dos operadores turísticos, foi levado a cabo um processo de análise
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sistemática da literatura científica no sentido de ser possível identificar um conjunto alargado de 

possíveis determinantes do referido processo de adoção. Neste âmbito foram identificadas 49 

(quarenta e nove) possíveis determinantes cujo impacto pode ser relevante para a adoção de 

realidade virtual por parte dos operadores turísticos e para o desenvolvimento de novos produtos 

turísticos mais inovadoras e adaptados às necessidades/desejos dos atuais turistas. 

Assumindo a multiplicidade de perspetivas sobre o tema da adoção de realidade virtual por 

parte dos operadores turísticos, do impacto que este processo pode ter nos destinos turísticos, 

principalmente nos destinos turísticos enquadrados em territórios economicamente desfavorecidos 

e de baixa densidade demográfica, desenvolvemos um focus group (suportado por tecnologias 

digitais e baseado numa discussão deslocalizada e nem sempre síncrona), que permitiu juntar um 

conjunto de especialistas nos temas inerentes à utilização de tecnologia no turismo, e 

consequentemente permitiu obter um conjunto de inferências mais completas e assertivas sobre o 

tema. Deste focus group resultou claramente a perspetiva de que a criação de uma oferta turística 

mais inovadora e baseada em tecnologias digitais recentes, tais como a realidade virtual, irão 

permitir aos destinos turísticos enquadrados em territórios economicamente mais desfavorecidos, 

o desenvolvimento de uma melhor capacidade de atração de novos turistas e consequentemente 

de maior desenvolvimento económico e social. 

 

 

6.1. Limitações e Trabalho Futuro 
 

Ainda que o trabalho apresentado represente um contributo muito relevante para a ciência 

(através da identificação e sistematização de um conjunto de possíveis determinantes da adoção 

de realidade virtual por parte dos operadores turísticos) e para as organizações (através da assunção 

clara – obtida através de um focus group – da relevância da adequação da oferta turística aos novos 

turistas que desejam uma experiência turística mais imersiva e digital), estes contributos não se 

afiguram com definitivos. Assim sendo, consideramos que a inexistência de um modelo 

conceptual de adoção da realidade virtual por parte dos operadores turísticos e a inerente validação 

empírica, através de um questionário a um conjunto alargado de operadores, é uma limitação do 

presente trabalho e algo em que pretendemos trabalhar num futuro próximo. 

Percebendo das diferenças de perspetiva sobre a incorporação de tecnologias na oferta 

turística disponível entre os destinos turísticos situados em territórios mais desenvolvidos e os 

territórios economicamente mais desfavorecidos e de baixa densidade, será também trabalho 

futuro a validação empírica do impacto percebido dos determinantes de adoção identificados 

perante ambas as realidades. 
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