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 O presente Trabalho de Conclusão de Curso, passa pelo ponto das 
mudanças sociais e mercadológicas decorrentes da pandemia enfrentada 
atualmente, como explicado por Cássia (2020). O turismo como área de grande 
renda, sofreu muitas baixas em poucos anos, adentrando nesta problemática 
e idealizando a abrangência de potencial de aplicações de novas tecnologias 
no setor, o mesmo tem como intuito a discussão sobre como a partir da realidade 
aumentada, e de ferramentas do design digital, é possível proporcionar uma 
maior interação e imersão nos espaços turísticos culturais. Portanto, para 
compreender as questões discutidas foram realizadas pesquisas teóricas re-
ferenciadas por diversos autores sobre as áreas dissertadas acima, buscas 
por metodologias e processos como o Design Thinking, assim, moldando 
o projeto Imaginar. Que busca oferecer formas de entretenimento nestes 
espaços turísticos culturais e promover maior permanência de turistas, assim 
como, proporcionar novos meios interagir com a realidade aumentada, diante 
a cultura e na visitação de locais, como também a exploração pelo mercado 
de criadores de conteúdo.

Palavras-chave: 
REALIDADE AUMENTADA; DESIGN DIGITAL; INTERAÇÃO; 
TURISMO CULTURAL; TECNOLOGIA; EXPERIÊNCIA.

RESUMO

 The present Course Conclusion Paper goes through the point of social 
and market changes resulting from the pandemic faced today, as explained by 
Cassia (2020). Tourism as an area of high income has suffered many casualties 
in a few years, analyzing its problems and idealizing the scope of potential 
applications of new technologies in the sector, it aims to discuss how from the 
augmented reality, and digital design tools, it is possible to provide greater 
interaction and immersion in cultural tourist spaces. Therefore, to understand 
the issues discussed, theoretical researches were conducted referenced by 
several authors on the areas discussed above, searching for methodologies 
and processes such as Design Thinking, thus shaping the project. Which seeks 
to offer forms of entertainment in these cultural tourist spaces and promote 
greater permanence of tourists, as well as provide new ways to interact with 
augmented reality, in the face of culture and the visitation of places, as well as 
the exploration by the market of content creators.

Keywords:
AUGMENTED REALITY; DIGITAL DESIGN; INTERACTION; 
CULTURAL TOURISM; TECHNOLOGY; EXPERIENCE.
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 Considerando toda a história do design 
e as criações que dele surgiram, a sociedade 
obteve mais facilidade em seus afazeres e novas 
experiências de usabilidades, juntando funcio-
nalidade, beleza e um modo novo de interação 
entre os artefatos e as pessoas. O mesmo 
também auxiliou no desenvolvimento de novas 
tecnologias durante as revoluções industriais, 
neste período foram surgindo novas categorias 
de consumidores com foco no consumo em 
buscas de novas interações que os ajudassem 
em seus afazeres do dia a dia.
 Visando a importância de novas 

tecnologias, ao passar dos anos, se desenvol-
veram e se tornaram cada vez mais valiosas 

para o cotidiano e para a sociedade e 
para o mercado, uma delas que está em 

ascensão é a Realidade Aumentada 
(RA). Conhecida por ser uma 

ferramenta que contém potencial abrangente 
de aplicações em diferentes áreas do conhe-
cimento, como, por exemplo, no turismo. Prin-
cipalmente após as mudanças sociais e 
mercadológicas decorrentes da pandemia 
enfrentada atualmente, como explicado por 
Cássia (2020), podendo levar anos para a volta 
econômica do mercado, graças ao distancia-
mento e as novas práticas de higiene, o turismo, 
tendo grande importância para a renda 
mundial e possuindo o poder de proporcionar 
novas experiências para as pessoas, sofreu 
com os impactos pandêmicos fazendo com que 
seus números, tanto de visitantes quanto em 
relação à economia, caíssem num curto espaço 
de tempo. Com isso, as empresas foram levadas 
a buscar novas alternativas de impulsionar seus 
serviços durante e após a pandemia.

D
esign e as criações que dele surgiram

INTRO
DU

ÇÃO

 Aplicativos que contam com o auxílio 
da RA, até os dias atuais, se especiali-
zam na trajetória e locomoção de turistas 
no espaço físico e cultural, mesmo que em 
grande maioria não sejam muito conhecidos. 
Contudo, atualmente, existe uma carência de 
ferramentas que geram mais imersão e ex-
periências para os turistas, com resultados 
ainda mais abrangentes, ao serem utilizados 
com o propósito de serem guias ou mapas. 
(BATISTA,2018)
 Mesmo com o auxílio da RA para 
impulsionar o setor do turismo, existem pontos 
a serem considerados, o primeiro, diz respeito à 
utilização de profissionais de diferentes áreas, 
como engenheiros, engenheiros de software, 
programadores, artistas gráficos, músicos 
entre os demais profissionais atuando em 
tecnologias e produções audiovisuais, com 
também a criação de projetos que preservem 
as comunidades, os bens materiais e imateriais 
de forma sustentável.
 Perante a esses pontos o projeto 
apresenta como assunto principal, a discussão 
sobre como a partir da realidade aumentada, e 
de ferramentas do design digital, é possível pro-
porcionar uma maior interação e imersão nos 
espaços turísticos culturais. Com isso, promover 
formas de entretenimento nestes espaços e 
promover maior permanência de turistas, assim 
como, proporcionar novos meios interagir com a 
RA, diante a cultura e os monumentos visitados, 
assim como a exploração pelo mercado de 
criadores de conteúdo.
 Sendo assim, para compreender mais 
sobre o assunto e alcançar os objetivos expostos 
neste trabalho, foram necessárias pesquisas, 
técnicas, ferramentas e a utilização de 
diferentes metodologias, tudo isso, divididos em 
capítulos que descrevem de forma detalhada 
todo o desenvolvimento do projeto.
 Para o início de coleta de informações, 
no Capítulo 1 é analisada toda a história do 
design e toda a sua jornada, desde os primeiros 
estímulos de criações para a melhoria na 
vida das pessoas até o seu marco diante as 
revoluções industriais com as mudanças nos 
meios de comunicação e auxílio para o desenvol-

vimento das tecnologias. Nesta etapa, também 
é abordada o surgimento da tecnologia de RA, 
visando suas amplas utilizações até os dias 
atuais e como o desenvolvimento dessas novas 
tecnologias trouxeram mudanças nas experi-
ências dos seres humanos. Por fim, é abordado 
uma discussão que visa entender os panoramas 
atuais sociais, culturais e mercadológicos para 
mostrar como a realidade aumentada pode 
ser de grande ajuda para o setor do turismo 
cultural.
 No capítulo 2, é iniciada a etapa de meto-
dologias e pesquisa, nele é apresentado nosso 
tema e problemática, para assim, entender as 
verdadeiras necessidades do projeto com o 
auxílio da familiaridade trazida pelo desenvol-
vimento e descobrimentos de hábitos do públi-
co-alvo. Todas as informações coletadas vêm 
do desenvolvimento da Pesquisa Desk, Pesquisa 
de Segmentação e Pesquisa Aprofundada, 
que usufruem de meios digitais, livros, artigos, 
para assim, absorver os pontos principais 
trabalhados ao longo deste projeto. O mesmo 
tem sua finalização com a discussão sobre o 
conceito de criação utilizado.
 Iniciando o capítulo 3, dá-se início ao 
desenvolvimento prático e criativo do projeto, 
abordando o Design Thinking e o arquétipo 
escolhido em conjunto a outras metodolo-
gias para o processo de criação do naming e 
comunicação do projeto e ações projetuais.
 Continuando, o Capítulo 4 segue a partir 
da execução da prototipação da ação projetual 
principal e os testes de usabilidade realizados 
para validar a estrutura de navegação e 
cumprimento de tarefas após a validação dos 
resultados e apontamentos obtidos com públi-
co-alvo e as melhorias, e alterações durante o 
processo de produção da interface.
 Diante disso, nas considerações finais, 
são apresentadas algumas das reflexões 
acerca da conclusão do projeto e dos apren-
dizados adquiridos ao longo do processo e 
sobre qual mensagem transmitir, deixando 
aberta às possibilidades de continuação e 
implementação do projeto com a recep-
tividade e interesse do público.
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CAPÍTULO 1 / DESIGN E REALIDADE AUMENTADA NO TURISMO CULTURAL

DESIGN E A 
EVOLUÇÃO NOS Meios 
de Comunicação

1.1

 O design como se faz presente em nosso 
cotidiano atualmente, visando  primeiramente 
a citação de seu surgimento pelo autor Bürdek 
(2006), teve início na antiga pré-história, onde 
o conceito mais puro de facilitador de tarefas 
foi a premissa de tudo. Um exemplo para 
aparições de artefatos deste segmento pode 
se dar no  período neolítico, onde os homens, já 
sedentários, fabricavam metodicamente suas  
ferramentas visando auxílio no dia a dia agora 
em sociedade. 
 Adentrando-se em seu conceito, o que 
não falta são significados para esta  área, 
do latim designare, a palavra é extremamen-
te abrangente podendo significar  ambos 
desenhar e designar. Segundo Cardoso (2008, 
p.20) o termo design, considerando seu sentido 
etimológico, pode possuir ambiguidades ao 
retratar os aspectos de conceber/projetar/
atribuir e, em simultâneo, os sentidos de  registrar/
configurar/formar, respectivamente nas carac-
terísticas abstratas e concretas. Entretanto, 
após lapidações do conceito, o design foi 
finalmente definido de forma acadêmica, onde 
nos últimos vinte anos, partiu de  projetos visuais 
como propagandas, objetos de uso diário e 
proporcionando também serviços e experiên-

cias para as pessoas, o mesmo foi se con-
solidando, abrindo novas  possibilidades e 

ampliando horizontes (DENIS, 1998).

Como Design é onipresente desde 

sua institucionalização social 

nos anos 50. Desde então não 

há   dúvidas quanto à utilidade 

do design; tornou-se possuidor 

de discurso próprio através da 

política econômica, na presença da 

mídia, na cultura e na publicidade. 

(PEREIRA, 2014, p.07 apud GERT 

SELLE,1997)

 Visto que, o design tem sua origem 
tão longínqua é muito importante ressaltar  
que dentro de sua história desde o início, a 
comunicação o acompanha, eles caminham 
em conjunto evoluindo o modo de interação 
entre as pessoas, sendo assim, um ponto  indis-
pensável na vida humana. 
 Associada à linguagem, a comunicação 
é um elemento essencial da interação  social 
humana. O design significa partilhar, participar 
de algo, tornar comum, segundo Ferreira (1999). 
É com ela que é construído o processo de 
transmissão de mensagens, ou  sinais, entre um 
emissor e um receptor através de um canal, 
ou meio. 
 Para um melhor entendimento sobre esse 
processo de compartilhamento de  informações, 
alguns pontos devem ser dissertados com mais 
detalhamento, e para isso abaixo temos o 
diagrama do processo de comunicação.
 Visando a imagem acima e as citações 
de Heinzen (2017), podemos ver muito bem os 
elementos1 necessários para que esse processo

design proporcionando serviços e experiências para as pessoas
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Figura 1 - Diagrama do processo 
de  comunicação

Fonte: Produção pessoal, 
Dados  (INTERGATE, 2017) 
http://www.intergate.net.br/blog/boas-
-praticas-de-comunicacao-empresarial/

Emissor: Podendo também ser chamado 
de locutor, é ele que emite a 
mensagem para um ou mais 
receptores através de algum 
canal, ou meio.

Receptor: Como interlocutor ele interpreta 
a mensagem transmitida 
pelo  emissor. 

Mensagem: É o conjunto de informações 
transmitidas pelo emissor.

Código: Representa o conjunto 
de signos que serão utilizados 
na mensagem.

Contexto: É o meio ou local onde a mensagem 
será transmitida,  como, jornais, 
televisão, de forma digital, revistas, 
entre outros.

Canal de 
comunicação:

Trata-se da situação comunica-
tiva em que o emissor e receptor 
estão inseridos.

Ruído na 
comunicação:

Este ponto ocorre quando a 
mensagem não é decodifica-
da de forma correta pelo inter-
locutor, podendo ser o código 
utilizado pelo locutor que não é 
conhecido pelo receptor, barulho 
do local, voz baixa,  entre outros. 

 O feedback que o emissor obtém da 
mensagem captada pelo receptor, pode não ser 
o esperado, pois os meios de linguagem usados 
dependem da semiose  que cada pessoa pode 
fazer do conteúdo. Em meio a uma linguagem 
verbal, feita de forma voluntária, o conteúdo é 
abstrato e possui variedade de sentido, isso se  
cabe ao modo como cada ser humano interpreta 
as palavras. Outro meio que isso  também ocorre, 
são em mensagens com linguagem não verbal, a 
comunicação não  ocorre por apenas palavras, 
mas também por gestos corporais e movimentos 
faciais  como expressões emocionais. 
 Com isso, a transmissão do locutor tenha ruídos 
e não seja compreendida, pois, existem culturas 
variadas, ideias diferentes, entre outras coisas que 
constroem o  sociocultural de uma pessoa, por isso, 
algumas delas podem não descodificar a  mensagem 
recebida, dificultando a comunicação1.
 Freitas (2005) menciona ser por meio da já 
mencionada propriedade da comunicação   que todo 
objeto de design estabelece um canal particular de 
relacionamento entre si e seu “interlocutor”

pelo qual nós atribuímos e transmitimos significado 
a uma tentativa de criar entendimento comparti-
lhado aconteça, sendo eles:

Ruido

Ruido Ruido

Retroalimentação ou Feedback
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O mesmo também ressalta que, as aplicações 
planejadas do design como, por exemplo, nas 
interfaces digitais, constroem uma comunicação 
objetiva com código de linguagem apropriado 
para o interlocutor. 

Trata-se do poder de comunicação. 

Verifica-se este atributo como consenso 

e unânime aceitação em todas as já 

apresentadas definições para o design. 

Seja de forma explícita na formulação 

da sentença definidora, ou como 

ingrediente fundamental da ideia 

formulante para a definição proposta. 

(FREITAS, 2005, n.10) 

 Em vista a tantos modos de se comunicar jun-
to ao design, o meio de interação entre as pessoas 
alcançou novos públicos e culturas. Os primeiros si-
nais de uma comunicação podem ser notados nas 
antiguidades com a vontade dos seres de registra-
rem nas paredes das cavernas suas caças e o iní-
cio de suas vidas como  sociedade.
 Com isso, sabendo que sua história está to-
talmente interligada com a evolução do conheci-
mento, da tecnologia, do comércio, da política, da 
arte, da vida urbana e do progresso das cidades, a 
mesma criou novos tipos de consumidores no mer-
cado ao criar um vínculo entre os mesmos e o pro-
duto por meio dessa  comunicação. 
 Esse vínculo fez com que a tecnologia tives-
se uma evolução também em seus meios, podendo 
ser notada desde as revoluções industriais, com o 
intuito chamar esses interlocutores com a comu-
nicação e o design para um novo mundo de ino-
vações, e assim, apresentar para os usuários a bus-
ca de melhores  experiências. 

1/ OUTROS ELEMENTOS QUE TAMBÉM FAZEM PARTE DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO SÃO: CODIFICAR: TRANSFORMAR,  NUM CÓ-
DIGO CONHECIDO, A INTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO OU ELABORAR UM SISTEMA DE SIGNOS; DECODIFICAR: DECIFRAR A MENSAGEM, 
OPERAÇÃO QUE DEPENDE DO REPERTÓRIO (CONJUNTO ESTRUTURADO DE INFORMAÇÃO) DE CADA PESSOA;

A IMPORTÂNCIA 
DO Turismo 
Cultural

1.1.1

 No antigo Egito, a mais de 3000 a.C., viajantes 
buscavam admirar as grandes pirâmides e outros 
monumentos. Na idade média, nobres enviam seus 
herdeiros para viajar nos grandes centros culturais 
da Europa até a chegada do capitalismo comercial 
no final do período, que resultou na propagação 
ainda maior das viagens com a criação das vias 
de circulação ao longo de diversos territórios 
(IGNARRA, 2014).
 A história por trás do turismo pode ser 
traçada em mais de dois milênios. As preocupações 
científicas por trás desse fenômeno são deveras 
recentes, tendo uma importância tanto econômica 
na geração de rendas e empregos, mas também 
parte do que Ignarra (2014) no livro Fundamentos do 
Turismo denomina de dream society, ou “sociedade 
do sonho”, ao expressar a importância do turismo e 
sua evolução histórica e social. É possível perceber 
que, com essa transformação, os viajantes buscam 
não somente conhecer localidades novas, mas 
também poder admirar, vivenciar uma experiência 
e até mesmo, uma história. (IGNARRA, 2014)
 Essa mudança na evolução do turismo abriu 
uma nova perspectiva para o turista, sendo que a 
admiração, seu olhar e contemplação começaram a 
sofrer análise sobre sua perspectiva perante viagens.
 O conceito diz respeito às diferentes experi-
ências e memórias no turismo a partir de enqua-
dramentos de regras e estilos. Enquadramentos, ou 
segmentações, são feitos de forma técnica através 
dos potenciais culturais que permite aos

CAPÍTULO 1 / DESIGN E REALIDADE AUMENTADA NO TURISMO CULTURAL turistas verem de forma física os espaços que os 
interessam diante de seus próprios olhos. Por vez, as 
contemplações mudam a perspectiva e os modos 
pelos quais vemos e construímos o mundo (URRY, 
LARSEN, 2011).
 Este olhar não acontece de forma única, 
são variantes de uma sociedade, grupo social e 
até mesmo histórico, com isso é possível entender 
que os diferentes olhares para uma viagem não é 
universal e singular, mas sim mutável e transforma-
dora a partir de diferentes públicos.
 O turismo como uma forma de locomoção 
como é atualmente nem sempre foi dessa maneira, 
pois a grande democratização de viagens passou 
a ser mais acessível a diferentes classes sociais 
depois do desenvolvimento dos trens a vapor 
que separam os elitistas capazes de viajar e 
as populações mais pobres que não possuíam 
condições financeiras. Com a chegada do século 
XX e a criação de automóveis e aviões, abriram-se 
as portas para um novo público e assim um novo 
contemplamento que antes não era possível, 
mesmo que essas mudanças, criaram separações 
de classes formadas a partir das diferenciações 
entre o turismo de massa e aqueles de aspecto 
exclusivo (URRY, LARSEN, 2011).
 Um ponto importante a ser dissertado 
é sobre a globalização, sendo um processo 
econômico, político e social onde há uma união de 
mercado mundial, que quebra as fronteiras entre 
países e fortalece suas interações e relações inter-
nacionais. Onde dentre grandes acontecimentos 
como o fim da Guerra Fria e a exaustão do modelo 
de crescimento industrial contribuíram para o 
surgimento da mesma (ALCOFORADO, 1997).
 A partir de sua aparição, muitos paradigmas 
tecnológicos e de gerenciamento empresarial se 
modificaram, elevando os níveis de produtivida-
de, pois agora o foco das produções é totalmente 
na qualidade dos produtos, e por contrapartida 
ocorreu uma elevação nos níveis de desemprego e 
a precarização do trabalho em todo o mundo, pois 
grande maioria dos profissionais especializados 
perderam sua função social devido à automação 
dos processos produtivos (ALCOFORADO, 1997).

 Apesar de seus malefícios em seus impactos, 
também ocorreram benefícios onde, as possibili-
dades de nossos consumidores não somente de 
viajar, mas novos modos de buscar o que precisam 
e querem. Podem manusear com mais facilidade 
e de forma menos tradicional seu modo de viajar, 
como a compra de passaportes mais baratos, 
check-ins em um hotel, guias de viagens, entre 
outros, criando assim, novos olhares cada vez mais  
flexíveis, individuais e únicos. (URRY, LARSEN, 2011)
 Com a ampla variação dos destinos, viagens 
e segmentos existentes no turismo e como visto an-
teriormente, públicos cada vez mais abrangentes e 
seus novos olhares para este campo de estudo, é 
preciso para este projeto fazer uma segmentação e 
escolher um estilo de turismo, a partir dos diferentes 
tipos já existentes no Brasil e mundialmente, de 
modo a melhor fortalecer as bases teóricas para a 
construção deste trabalho.
 A partir das diferentes categorias de turismo 
apresentados pelo Ministério do Turismo do Brasil2, 
o projeto consiste em trabalhar no Turismo Cultural, 
que embora seja uma área de atuação extrema-
mente antiga, sua segmentação é relativamente 
recente, em 1970, quando foi percebido a busca 
por viagens voltadas ao conhecimento de outras 
culturas e suas localidades. (BOUKAS,2008)
 Sua importância vai além dos aspectos de 
demanda e busca por parte dos viajantes, mas 
também é necessário nos aspectos econômicos e 
socioculturais, pois é um vitalizador de destinos e 
dos patrimônios históricos e culturais, que sem sua 
existência poderiam ser esquecidos e, ao mesmo 
tempo, consegue providenciar a expansão de 
novas atividades e eventos (BOUKAS, 2008  apud 
MCKERCHER E DU CROS, 2002).

Turismo Cultural compreende as 

atividades turísticas relacionadas à 

vivência do conjunto de elementos 

significativos do patrimônio histórico 

e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens 

materiais e imateriais da cultura. 

(Ministério do Turismo,2010)

2/ ÓRGÃO DO GOVERNO FEDERAL QUE TRATA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO COMO ATIVIDADE ECO-
NÔMICA SUSTENTÁVEL, COM PAPEL NA GERAÇÃO DE EMPREGOS E INVESTIMENTOS, PROPORCIONANDO A 
INCLUSÃO SOCIAL.
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 Apresentadas pelo Ministério do Turismo 
e necessárias para melhor entender as diretrizes 
desse trabalho, as atividades que englobam o 
turismo cultural são as respectiva:

Transporte (localização);

Agenciamento;

Hospedagem;

Alimentação;

Recepção;

Eventos;

Recreação e entretenimento;

Outras atividades complementares;

1
2
3
4
5
6
7
8

 Além dessas atividades, o patrimônio 
histórico e cultural, como mencionado anterior-
mente, é o foco principal dessa segmentação que 
correspondem aos bens materiais e imateriais 
que expressam os valores, o passado de uma 
população e comunidade, que podem ser desde 
valores históricos, artísticos, científicos, simbólicos, 
e passíveis de atrações turísticas, como sítios ar-
queológicos, ruínas; museus e outros. Eventos 
culturais, são de caráter temporário, e podem ou 
não se enquadrar nos aspectos de patrimônio 
cultural, onde nele incluem as práticas e manifes-
tações de música, gastronomia, artes visuais e 
cênicas, festas e outras (Ministério do Turismo, 2010).
 A importância da valorização dos 
patrimônios culturais, vai além de sua história, 
sendo elas distantes ou significativamente recentes, 
são necessárias por dar suporte às memórias e 
identidade de uma localidade, assim como criar 
benefícios não somente para a comunidade 
local, mas também aos viajantes que buscam 
por esse segmento. Esse processo acontece de 
forma harmônica e tem e pode ter consequências 
positivas para ambos (Ministério do Turismo, 2010).
 Em conclusão, considerando o resultado 
que a pandemia impacta economicamente e 
socialmente, é necessário achar soluções

que possam beneficiar o setor do turismo cultural. 
É notado a importância não somente que esta tem 
para uma sociedade, mas para todo um mercado 
econômico de indústria criativa e, dessa forma, o 
turismo de experiência expande ainda mais o turismo 
diversificando as formas de ser aplicado, construindo 
uma maior valorização para sua segmentação 
cultural e mais engajamento com os viajantes. 

CAPÍTULO 1 / DESIGN E REALIDADE AUMENTADA NO TURISMO CULTURAL

Os impactos 
DA PANDEMIA 
NO TURISMO 

1.1.1.1

 No dia 16 de março de 2020, foi decretado pelo 
governador do Estado de São  Paulo, João Dória, a 
obrigatoriedade do distanciamento social perante 
a pandemia  mundial causada pelo COVID-19. As 
medidas de segurança estabelecidas condizem na 
utilização da máscara respiratória, após o Decreto 
n.º 64.956, de 29 de abril de  2020, como também a 
formulação de um projeto de lei que estabelece as 
fases do  distanciamento social em diferentes graus 
de restrição de serviços e atividades. Nomeadas 
fase vermelha, laranja, amarela e verde, implemen-
tadas  dependendo do número de leitos disponíveis 
nos centros médicos e números de  casos por 
região. Sendo a fase vermelha a com menos leitos 
disponíveis e a verde  com mais leitos, tornando a 
fase vermelha a mais estrita para a circulação da  
população e abertura de comércios. 
 O fechamento do comércio e a estadia 
domiciliar por grandes períodos, resultou em 
danos graves tanto para a economia quanto para 
o ser humano,  que passou a conviver com suas 
ansiedades, estresses e angústias, recorrendo a  
novas alternativas para se entreter e aproveitar o 
tempo, como leituras, filmes,  meditações, orações, 
práticas amorosas e até mesmo a manutenção 
da casa. Sendo  essas práticas resultantes da 
aceitação das consequências da pandemia, 
Bittencourt (2020) em sua reportagem para a Revista 
Espaço Acadêmico, fala sobre o anseio para a volta 
das locomoções urbanas, culturais e as interações 
sociais nos espaços públicos e privados:

Contudo, ansiamos para podermos 

voltar ao jogo de aproximação e 

distância que só a sociabilidade normal

proporciona e festejarmos a vida em 

comum com todas as suas contradições 

(BITTENCOURT, 2020, p - 171).

 O distanciamento social privatiza não 
somente as pessoas de sair de suas  residências, 
mas resulta também na diminuição e na pouca 
locomoção do consumidor ativo no espaço urbano 
e no comércio, ambos extremamente importantes 
para a economia, principalmente considerando 
que o turismo, com base nas pesquisas sobre o 
faturamento do segmento anterior a pandemia, 
que em 2019 o turismo teve um faturamento recorde 
de R$ 136,7 bilhões além de gerar mais de 25 mil 
vagas de emprego entre julho de 2018 até julho de 
2019 (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019).
 Esse crescimento no faturamento do ano de 
2019, tiveram como pode ser observado, grandes 
resultados para a economia, que infelizmente, em 
menos de um ano com o distanciamento social, 
sofreram prejuízos para países de todo o mundo. No 
Brasil, segundo o Estadão (2021), o prejuízo causado 
pela pandemia no setor do turismo é maior que 
R$350 bilhões, assim como o corte de mais de 474 
mil empregos formais em menos de 2 anos desde o 
início do distanciamento social.
 Mundialmente, a pandemia afetou extrema-
mente a chegada de turistas nos diversos países, 
segundo dados do United Nations World Tourism 
Organization (UNWTO), houve uma  queda de 87% no 
fluxo internacional turístico, diminuição 14% maior 
comparada a mesma pesquisa feita no ano de 
2020, que constatou uma perda de 73% comparada 
ao ano de 2019, sendo a Ásia o continente mais 
afetado, com a diminuição de 96% de turistas no 
território (UNWTO, 2021).
 Considerando a importância do turismo para 
a sociedade, e para a economia, é preciso pensar 
em mudanças com base não apenas no estado 
pandêmico, mas  também para o comércio após a 
reabertura gradual. Felizmente,  as mudanças em 
relação ao distanciamento social levaram pesqu-
isadores, designers e desenvolvedores a acharem 
novas soluções que pudessem alavancar o 
mercado  tanto econômico quanto cultural e social 
pensando em soluções que possam e  poderão ser 
aplicadas futuramente na área. 
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 Pine II e Gilmore validam os estudos de 
Schmitt (2002) quando afirmam que “[...] a oferta de 
experiência acontece quando uma empresa usa 
intencionalmente os serviços como um palco e os 
produtos como suporte para atrair os consumido-
res para criar um acontecimento memorável” (PINE 
II; GILMORE, 1999, p. 39).
 Conforme o que é mostrado na imagem 
a seguir, Pine II e Gilmore (1999) apresentam que 
esses três elementos, as mercadorias de extração, 
produtos e serviços já não apresentam mais 
um diferencial competitivo, criando uma maior 
hipótese de outras surgirem de maneira igual e 
tudo de acomodar no mesmo. A partir disso, surge 
um quarto nível de valor chamado “experiência” 
para aumentar o valor da oferta.
 Em seus estudos, Lindstrom (2009) demonstra 
com equipamentos de ressonância magnética 
que o cérebro reage melhor a impulsos que tocam 
a área da emoção, ou quando é envolvido e/ou 
ativado mais de um sentido no consumidor. Nesses 
estudos, as marcas que despertaram mais de 
um sentido conseguiram com que os voluntários 
ficassem emocionalmente engajados.

[...] as empresas precisam ser capazes 

de transmitir e entregar uma profunda 

experiência sensorial e emocional. Não 

basta utilizar-se somente da visão, 

é preciso acrescentar algum som. A 

combinação de estímulos visuais mais 

auditivos causa um impacto de 2 + 2 = 5 

(KOTLER; KELLER, 2006, p.11).

 

 No Brasil, o setor de turismo apropriou-se 
desse conceito há poucos anos, quando lançou 
o projeto Economia da Experiência para “[...] fazer 
com que o turista se sinta especial, e não apenas 
‘mais um’, dentro de um grande grupo que se 
desloca guiado por rigorosas relações de comando 
que diluem a possibilidade de qualquer envolvi-
mento afetivo com o destino” (BRASIL, 2010, p. 7).

Fonte: Produção pessoal, Dados  (INTERGATE ,2017) 
http://www.intergate.net.br/blog/boas-praticas-de-comunicacao-empresarial/

Figura 2 - Diagrama do processo de  comunicação

Mercado Premium
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TURISMO 
DE Experência

1.1.1.2

 Em seu próprio conceito, o turismo é uma 
atividade completamente experiencial, devido 
ao fato do indivíduo ter que se deslocar de seu 
ambiente habitual para conviver em um totalmente 
diferente e pertencente a outros, fugindo de sua 
rotina. O turismo de experiência é um nicho de 
mercado que apresenta uma nova forma de fazer 
turismo, onde existe interação real com o espaço 
visitado, mesmo que não seja o ideal, é o real e é 
o que o turista está em busca. Dada as devidas 
proporções da conectividade atual, essa prática 
está relacionada a uma busca por experiências 
que façam mais propósito (SEBRAE3).
 Na concepção antropológica, Turner (1986) 
argumenta que a experiência é uma forma de 
suspensão das relações cotidianas, a interrupção 
de papéis, em que o sujeito sofre um estranhamen-
to em relação ao que lhe é familiar. Em relação ao 
turismo, Gastal e Moesch afirmam que

[...] o turismo envolveria processos de es-

tranhamento, ou seja, o turista, em seus 

deslocamentos, ao se defrontar com 

o novo e com o inesperado, vivenciar 

processos de mobilização subjetiva 

que o levariam a parar e a re- olhar, 

a repensar, a reavaliar, a ressignifi-

car não só a situação, o ambiente, as 

práticas vivenciadas naquele momento 

e naquele lugar, mas muitas das suas 

experiências passadas (2007, p. 11).

3/ O SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE) É UMA ENTIDADE PRIVADA 
BRASILEIRA DE SERVIÇO SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS, CRIADA EM 1972, QUE OBJETIVA A CAPACITAÇÃO E A 
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMPETITIVIDADE DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 
ESTIMULANDO O EMPREENDEDORISMO NO PAÍS.

 Turismo de Experiência é o termo mercadolo-
gicamente utilizado na atualidade para descrever 
uma forma de formatar produtos turísticos, 
inserindo o turista como protagonista de sua própria 
viagem (PEZZI, VIANNA, 2015, p.170). MacCannell (1976) 
assegura que os turistas desejam ir além do que 
normalmente lhes é mostrado. Não se satisfazem 
mais com o conhecimento de fachada, superficial, 
pois querem, também, participar dos bastidores 
dos lugares que visitam.
 A experiência turística não é presa por um 
ciclo cronológico, é um agente transformador e 
formativo, que se inicia com choques de dor ou 
prazer vivido por um sujeito que, em seguida, busca 
dar sentido àquilo que percebeu e que fez dessa 
experiência, não apenas mera, mas “uma” que 
possa transformar sua vivência em algo diferente.
 Ao final dessa vivência pode haver um 
recomeço, um novo significado manifestado 
através da restauração da normalidade com um 
significado anterior que é inevitável, processo 
denominado “drama social” (TURNER, 1986, p. 39). 
Esta ideia é importante, pois revisita os ritos de 
passagem, que tem em sua meta as seguintes 
fases: ruptura, crise, reparação, reintegração ou 
cisão (DAWSEY, 2005, p.13).
 Tudo isso tende a ter como resultado 
retornar-se com uma pessoa diferente e, caso não 
volte renovado, significa que este momento turístico 
foi em vão. O que espera-se no retorno é ver livre de 
cuidados e preocupações e também enriquecido 
com novas perspectivas e uma sensação de 
bem-estar (PEZZI, VIANNA, 2015, p.169).
 Os ritos de passagem ou de “transição” 
analisados por Van Gennep (1960) em seu livro The 
Rites of Passage e objeto dos estudos de Turner 
(1974), implicam em um padrão que perpassa por 
três fases. São elas: ruptura, liminar e reincorpo-
ração. Van Gennep (2011) também comenta que os 
ritos têm entre eles a ideia de que a pessoa sai de 
um mundo anterior e entra em um novo mundo.
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Fonte: Produção pessoal, Dados (PINE II, GILMORE 1999, p.22)

Cotidiano (A) É o período antes da viagem, 
começando desde os planejamen-
tos dos locais, duração, companhia. 
Nela acompanha emoções de 
expectativa, ansiedade,lembran-
ças anteriores, etc.

Não 
cotidiano

É o  período durante esta curta vida 
diferente, que vem presente de 
diversas emoções que mostrará 
de vez o conflito com as expe-
riências passadas e as expec-
tativas criadas na fase anterior. 
Próximo do final da viagem, o 
indivíduo entra em um momento 
de reflexão interna lembrando-
-se de como ele era antes da 
experiência e como poderá ser a 
partir de agora.

Cotidiano (B)  É o período de retorno à 
rotina diária. Sua viagem não 
termina ao chegar, ela perdura 
por mais um tempo em forma 
de memórias, fotos, conversas, 
histórias, entre outros.

 Segundo Cohen (1974), uma das características do turismo é manifestar uma mudança de rotina, algo 
diferente, estranho, incomum, uma experiência não comumente presente na vida diária do viajante.
 Com isso vê-se a importância e o impacto que o turismo causa na rotina das pessoas e o quão presente 
ela se torna cada vez mais. Com o avanço da tecnologia, o turismo passou por mudanças muito positivas 
em que a tendência é só de crescer e torna-se cada vez mais atrativa e imersiva, como abordaremos nos 
tópicos seguintes.

  Aplicando essas fases em paralelo ao turismo, pode-se chegar a 3 novas fases de passagem 
da experiência do turista com a viagem. São elas:

Figura 3 - Rito de Passagem Aplicado ao Turismo

A

B

CCotidiano Cotidiano

Não Cotidiano
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EVOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA: 
Indústria 4.0

1.2

 Em sua essência, o termo Indústria 4.0 
é resultado de diversos estágios  históricos de 
revoluções industriais. Entre 1760 e 1840 ocorreu 
a primeira revolução  industrial, provocada pela 
construção de rodovias e o advento da máquina a 
vapor,  resultando no início da produção mecânica. 
Entre o final do século XIX e início do  século XX, com 
a invenção da eletricidade e a criação da linha de 
montagem,  configurou-se a segunda revolução 
industrial, possibilitando a produção em massa. A 
terceira revolução industrial, iniciou por volta dos 
anos 70 e representou a utilização de eletrônicos e da 
tecnologia da informação para a obtenção de maior 
automação nos processos de manufatura (NETO A. A.; 
PEREIRA G. B.; DROZDA F. O.; SANTOS A. P. L., 2018).
 Nos últimos tempos, o avanço no desen-
volvimento das tecnologias de  informação (TI), 
da engenharia e sua integração nos processos 
de produção tornaram possível uma evolução na 
capacidade tecnológica jamais vista antes, poten-
cializando a produtividade industrial, reduzindo os 
custos de produção e apresentando soluções  mais 
eficazes e rápidas. 
 Diante desse crescimento exponencial da 
tecnologia na indústria, começa a  surgir uma 
maior necessidade de produtos mais personaliza-
dos, mais complexos,  com mais qualidade e mais 
baratos, surgindo então um novo modelo industrial 
que  muito irá ser discutido internacionalmente 
como a Indústria 4.0. 

 O diferencial da Indústria 4.0 está no fato 
de que o processo de fabricação vai evoluindo 
de uma única célula automatizada para sistemas 
totalmente automatizados e integrados que 
se comunicam uns com os outros. Essas novas 
estruturas de produção, dotadas de dispositivos 
“inteligentes” ligados à rede, onde os produtos e 
os sistemas de produção obtêm capacidades de 
comunicação, constituirão as Smart Factories do 
futuro e são a chave para alcançar o grau de fle-
xibilidade necessário para atender às exigências 
dos Mercados atuais. Estas exigências surgem 
de solicitações como expectativas crescentes de 
produtividade, aumento do número de variantes 
de  produtos, redução de tamanhos de lotes, etc. 
(CHENG et al., 2015. p-10). Nessa abordagem, as 
máquinas usam auto otimização, autoconfigu-
ração e até mesmo inteligência artificial para 
completar tarefas complexas, de modo a propor-
cionar eficiências de custo muito superiores e bens 
ou serviços de melhor qualidade (BAHRIN et al., 2016).
 Foi definido pelo Boston Consulting Group 
(BCG) nove pilares tecnológicos  existentes na 
Indústria 4.0, esses pilares são: internet das coisas, 
robôs autônomos,  simulação, manufatura aditiva, 
big data, a tecnologia de nuvem, cybersecuri-
ty e  integração horizontal, vertical de sistemas e 
softwares e, por fim, a realidade  aumentada que 
será discutido neste trabalho.
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A origem da REALIDADE AUMENTADA1.2.1

 A realidade aumentada e a realidade virtual 
vieram em decorrência da pós II  Guerra Mundial 
com a utilização de simuladores aéreos com o 
intuito de auxiliar os pilotos em seus treinos, porém 
foi no entretenimento que elas passaram a ser de-
senvolvidas (PEREIRA,2017).
 Com a chegada da indústria 4.0 e as 
novas oportunidades na fabricação de  produtos 
atrelados às capacidades das máquinas de se 
comunicarem uma com as  outras, que na década 
de 50, o cinematógrafo Morton Heilig idealizou uma 
atividade  que poderia combinar as visualizações 
dos telespectadores com as imagens  transmitidas 
em produções cinematográficas. Da idealização 
ao protótipo  desenvolvido por Heilig em 1955, 
o Sensorama denominado como o “cinema do  
futuro”, era um simulador de imersão (patenteado 
mais tarde em, 1962) recorria à visão estereoscópica, 
exalando cheiros e gerando vibrações para tornar 
a  experiência o mais real possível (FURHT,2011).
 O sensorama abriu as portas para novos ex-
perimentos que ocorreram ainda na década de 
60, na construção de tecnologias de imersão que 
utilizavam dos sentidos humanos combinados com 
aparelhos capazes de inseri-los em um mundo 
virtual tridimensional, como na criação do head-
-mounted display, um capacete desenvolvido a 
partir das pesquisas do engenheiro Ivan Sutherland. 
Este aparelho possuía duas câmeras que se 
comunicavam de localidades diferentes, a primeira 
se encontrava no exterior de um edifício em uma laje 
cujos movimentos eram diretamente controlados 
pela segunda câmera localizada na cabeça do 
observador que ficava no interior do edifício.
 Embora o pânico causado pela sensação 
do observador ao movimentar sua  cabeça para 
baixo e ter a sensação de estar no topo do edifício, 
como resultado da  ilusão feita a partir do ponto de 
vista das câmeras, foi a partir dessa simulação que  

segundo Tori (2006, p - 4), que o primeiro capacete 
de realidade virtual teria sido criado, o “Ultimate 
Display” por Sutherland no final da década de 60. 
 Até 1975, muitas outras novas idealiza-
ções e protótipos refinavam cada vez  mais as 
tecnologias de imersão com espaços virtuais tridi-
mensionais, mas a sala de  vídeo que possibilitava 
interação de usuário com objetos em tempo real 
criado por  Myron Krueger e mais tarde cunhado 
por Tom Caudell e David Mizell da Boeing4, que o 
termo realidade aumentada finalmente passou a 
se desenvolver. Contudo, foi  naquele momento que 
também as discussões em torno das diferenças 
entre a  realidade aumentada e a realidade virtual 
começaram a surgir, principalmente com a  criação 
do Virtual Fixture, o primeiro sistema de RA funcional, 
o que demonstrava  cada vez mais seus benefícios 
(FURHT, 2011).
 A RA e a RV são tecnologias recentes consi-
derando todos os processos do desenvolvimento 
social e de produções mercadológicas existentes  
antes mesmo da primeira revolução industrial, mas 
isso não significa serem tecnologias que não foram 
estruturadas e organizadas levando como base 
seus  potenciais de aplicação e modos diferentes 
de atrelar o espaço virtual na imersão de um 
observador. Dessa forma, será discutido logo a 
seguir, a diferença entre ambas tecnologias e os 
motivos pelos quais este trabalho se concentra na 
utilização da realidade aumentada.

Figura 4 - Sensorama
 

Fonte:  Site “ResearchGate (2017)
https://www.researchgate.net/figure/Sensora-

ma-the-first-virtual-immersion-system-the-
-technical-table-and-the-pictures-shown_

fig1_321142137

4/ THE BOEING COMPANY É UMA CORPORAÇÃO MULTINACIONAL NORTE-AMERICANA DE DESENVOLVIMENTO  AEROESPACIAL E DE 
DEFESA. (WIKIPÉDIA, 2020)
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Figura 5 - Head-Mounted Display

Fonte: Site “Instituto Superior Técnico (2018)
http://web.ist.utl.pt/ist170613/

espaço tridimensional. Alguns objetos virtuais 
podem ser animados e possuírem comportamen-
tos autônomos ou disparados por eventos. 
 A interação do usuário com o ambiente virtual 
é um dos aspectos importantes  da interface e está 
relacionada com a capacidade do computador 
detectar as ações  do usuário e reagir instantanea-
mente, modificando aspectos da aplicação. A  pos-
sibilidade de o usuário interagir com um ambiente 
virtual tridimensional realista em tempo real, 
vendo as cenas serem alteradas como resposta 
aos seus comandos,  característica dominante 
nos videogames atuais, torna a interação mais 
rica e natural  propiciando maior engajamento e 
eficiência (TORI, 2006). 

REALIDADE 
VIRTUAL E 
Realidade 
Aumentada

1.2.1.1

 Apenas em 1980, que o termo RV consolidou-
-se como uma tecnologia que  gera, a partir de 
um sistema computacional, a imersão através de 
efeitos visuais,  sonoros e até táteis a interação dos 
usuários em tempo real numa realidade simulada 
(TORI, 2006). 
 A Realidade Virtual (RV) é, antes de tudo, 
uma “interface avançada do usuário” para acessar 
aplicações executadas no computador, tendo como 
características a visualização de, e movimentação 
em, ambientes tridimensionais em tempo real e a 
interação com elementos desse ambiente. Além da 
visualização por si só, a experiência do usuário de RV 
pode ser enriquecida pela estimulação dos demais 
sentidos como  tato e audição, dando a sensação 
de que eles existem. Esse mundo sintetizado é 
dinâmico e responde em tempo real as entradas do 
usuário, isso significa que o computador modifica 
instantaneamente o mundo virtual ao detectar 
as instruções dadas pelo usuário em seus canais 
de interação. Essa interatividade contribui com a 
sensação de imersão (COMEAU 1961, apud NETTO 
et al., 2002, p-6). Permite que o usuário visualize 
ambientes, manipule objetos e outros elementos do 
cenário virtual, além de se movimentar no
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 Em um contexto mais amplo, a interação 
combinada do espaço real e o irreal  se diz respeito 
ao que Tori (2006, p - 22 e 23) denomina de realidade 
misturada, que condiz na conjuntura de objetos 
virtuais gerados tridimensionalmente e posiciona-
dos perante um ambiente físico ou vice-versa na 
utilização elementos reais ao serem inseridos em um 
ambiente virtual, complementando os ambientes.
 Nesse sentido, a realidade aumentada como 
resultado, está ligada a imersão  de um usuário 
no mundo virtual, sem que o mesmo precise estar 
desligado do  ambiente físico, isso significa que os 
objetos virtuais são integrados com o cenário  real 
de forma com que essa interação possa aproveitar 
o espaço ao qual o observador  está inserido.

A realidade aumentada usa técnicas 

computacionais que geram, posicionam 

e mostram objetos virtuais integrados 

ao cenário real, enquanto a virtualidade 

aumentada usa técnicas para capturar 

elementos reais e reconstruí-los, como 

objetos virtuais realistas, colocando-os 

dentro de mundos virtuais e permitindo 

sua interação com o ambiente (TORI, 

2006. p - 23). 

 Para que essa interação possa acontecer, 
4 aspectos são necessários na  construção de 
um sistema que engloba uma RA; Renderização, 
Calibração,  Alinhamento e a Interação (TORI, 2006).

Figura 6 -  Realidade Misturada

Fonte: Site “Agência Primeira Página” (2020)
https://agenciaprimeirapagina.com.br/realidade-misturada
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Renderização
 A  renderização é definida pela alta qualidade visual de um produto  
tridimensional que foi atrelada com o mundo combinado;

Calibração
 A calibração é necessária para que um objeto possa ser posicionado 
no  ambiente físico;

Alinhamento
 O alinhamento, embora tenha sua própria importância na estrutura-
ção e construção de uma realidade aumentada, está ligada às necessida-
des de calibração do espaço, já que o alinhamento visa a orientação de um 
objeto no mundo real e ambos são necessários para que o usuário consiga 
criar um ambiente tão realista que faça com que o usuário não perceba a 
diferença entre os elementos virtuais e os reais; 

Interação
 Além da qualidade de renderização, posicionamento de um objeto 
e sua  orientação no espaço que um produto tridimensional é atribuído, a 
interação é necessária para que o usuário possa manipular aquilo gerado 
pelo sistema em tempo real.
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 Embora seu uso tenha melhorado com o 
passar dos anos por se tratar de uma tecnologia 
praticamente nova e com sistemas ainda não 
perfeitos, é uma tecnologia que além de poder ser 
aplicada de diferentes maneiras, ainda possibilita a 
integração de outras tecnologias, entre elas estão 
4 sistemas; sistema de visão ótica direta (Optical 
seethrough Head Mounted Displays), sistema de 
visão direta por vídeo (Video see through Head 
Mounted Display), sistema de visão por vídeo 
baseado em monitor (Monitor-Based Augmented 
Reality) e sistema de visão ótica por projeção 
(Projection Based Augmented Reality) (KREVELEN e 
POELMAN; 2010) (ONG et al. 2008).
 Vista a ampla utilização no mercado, o in-
vestimento na tecnologia aumenta a  cada dia, 
como a situação de 2019, onde a Snap, multina-
cional americana de câmeras  responsável pela 
criação do Snapchat, investiu o valor de um bilhão 
de dólares em conteúdos de mídia e realidade 
aumentada (Forbes, 2019), desenvolvendo a 
ferramenta de forma significativa e abrindo portas 
para inserção em outras áreas do mercado, como 
no e-commerce, no Entretenimento, e até mesmo 
na mobilidade urbana e no Turismo.
 A partir das características apresentadas 
acima sobre a definição da realidade aumentada 

e sua evolução constante, é imprescindível como 
essa tecnologia tem o  potencial de ser aplicada 
a diferentes serviços e com diferentes modos 
de aplicação. Esse investimento na criação de 
produtos e sistemas que utilizam da realidade 
aumentada, demonstra possibilidades cada vez 
mais abrangentes de como ela pode  ser utilizada, 
e por conta disso, algumas diretrizes sobre sua 
produção vem se  estruturando com o passar dos 
anos considerando o impacto que a RA vem gerando 
no mercado e como é possível a partir dessas ca-
racterísticas, desenvolver ações projetuais dentro 
dessas diretrizes criadas por diversos autores  nas 
últimas décadas. 
 De acordo com uma previsão da Statista 
(2021), o mercado de realidade aumentada  e virtual 
deverá atingir o tamanho de US$300 bilhões em 
2024. Por ser um mercado em rápido crescimento, 
com enorme potencial no turismo e implementada 
facilmente em aplicativos, grandes empresas de 
hardware como a Apple e Samsung já incorporam 
elementos preparados para a RA, assim como as 
empresas de softwares, como o Facebook e Google, 
duplicaram os recursos e ferramentas específicas 
de RA para interação com as experiências dos 
turistas (PAIM, 2019).

5/  APLICATIVO DE REALIDADE AUMENTADA UTILIZADO NO TURISMO PARA LOCALIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E CONHECIMENTO DE  
PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS.

Figura 7 -  Tela do aplicativo Zumoko5

Fonte: https://www.youtube.com/watch?
v=xH8cDqeRY-o
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REALIDADE 
AUMENTADA E 
sua utilização

1.2.2.

 Existe atualmente uma vasta possibilidade 
de aplicações da realidade aumentada, e conside-
rando a complexidade da produção de um sistema  
que utiliza desta tecnologia para ser desenvolvida 
nos mais diferentes segmentos, como no turismo 
cultural, tema pelo qual consiste este trabalho.
 É necessário dessa forma, estabelecer 
diretrizes sobre a utilização correta da  RA para 
que sua construção e produção possa conter o 
mínimo de falhas possíveis nas características 
existentes atualmente sobre seus aspectos. Essas 
bases  técnicas foram explicadas por autores como 
Tori (2006) e Furht (2011) como base na construção 
de ações projetuais, e podem se atrelar com 
as diferentes ferramentas do design digital na 
construção de projetos. 
 Podemos classificar a RA dependendo do 
modo que um usuário visualiza as  informações que 
lhe são apresentadas por este sistema. Quando a 
visualização do  mundo da realidade misturada é 
observada diretamente pelo observador através 
de  equipamentos que passam diretamente 
pelo olhar, esse tipo de realidade aumentada é 
imersiva, porém, quando a visualização ocorre em 
um monitor ou projetor que não está alinhado com 
a visualização direta do observador, esse modelo 
é denominado como um sistema de RA indireto, 
também denominadas não-imersiva (TORI, 2006). 
 A realidade aumentada imersiva e indireta 
constroem possibilidades de  idealização de 
diversas ações projetuais, mas visto a problemáti-
ca e as justificativas  no desenvolvimento para esse 
trabalho, a utilização da realidade aumentada 
imersiva condiz melhor com as diretrizes estabe-
lecidas na interação com pontos  turísticos e com 
o espaço urbano através de dispositivos móveis, 
como será explicado  posteriormente. 
 

 Em ambos os tipos de realidade aumentada, 
sendo ela imersiva e não-imersiva, são necessários 
alguns componentes básicos para que um sistema 
consiga captar e construir sua interação, elas são, 
o hardware e o software. Em uma breve fala de Tori 
(2006), ele explica cada tipo de componente e suas 
respectivas funções:

O hardware envolve os dispositivos 

de entrada, displays, processadores e 

redes. O software inclui o software de 

realidade virtual mais posicionadores 

e misturadores de imagens, funções de 

interação e interfaces multimodais (TORI 

, 2006, p -28).

 Existem 3 modelos principais de displays 
utilizados para sistemas de realidade  aumentada, 
os Head-Mounted Displays, Handheld Displays e os 
Spacial Displays.

Displays HMD

Handheld Display

 Como explicado anteriormente, nasceram 
dos protótipos  desenvolvidos por Sutherland e 
tem como característica a utilização de  aparelhos 
acoplados à cabeça como capacetes e óculos. 
Estes dispositivos  são capazes de combinar objetos 
virtuais com o ambiente real e serem  visualizados 
diretamente pelo olhar do observador. 

 Defini-se como sistemas computacionais 
que  possibilitam que o usuário segure o objeto 
em suas mãos, entre os mais  comuns aparelhos 
handheld display são os dispositivos móveis, estes  
aparelhos utilizam técnicas de sobreposição de 
gráficos a partir de câmeras e  vídeos-see-through 
que os combinam com o ambiente físico através de  
rastreamentos, mapeamento de Sistemas de Posi-
cionamentos Globais (GPS),  entre outros.
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Spacial Displays
 Também conhecidos como SAR (Spatial 
Augmented  Reality) são vídeos projetores, 
hologramas, aparelhos de Identificação de alta  
frequência que possibilitam a interação direta com 
os objetos físicos sem que  exista a necessidade 
de utilizar ou carregar estes displays. Dessa forma, 
são  aparelhos capazes de serem integrados 
diretamente com espaços físicos.

 Existem diferentes modelos de sistemas de 
RA, e é necessário saber suas  diferenças para que 
a idealização de ações projetuais, leve como base 
estes modelos possíveis de ser aplicada e como 
cada uma pode ser benéfica para o projeto. Estes 
sistemas são divididos em 5 categorias e caracte-
rizados com base na manipulação permitida para 
o usuário, e os locais em que ela é utilizada. Os 
sistemas fixos internos e externos não permitem que 
eles sejam movimentados livremente pelo usuário,  
apenas quando o equipamento é realocado por 
inteiro, e os sistemas mobiles externos e internos, 
que conseguem ser movimentados livremente pelo 
ambiente através de redes sem fio. 
 A escolha de um modelo de sistema para 
a realidade aumentada segundo  Furht (2011) é o 
primeiro passo na criação de um projeto, para que 
a partir dessa  escolha possa ser pensado qual 
sistema de rastreamento será utilizado e as  possi-
bilidades de displays e interfaces que são possíveis 
(FURHT, 2011).
 Em uma frase de Tori,2006 (p-27) ele explica 
que o rastreamento serve para o  “rastreamen-
to de objetos reais; alinhamento e calibração 
das sobreposições no  ambiente tridimensional 
misturado e interação”. 
 Principalmente para sistemas externos a 
utilização do rastreamento utiliza de  GPS e Técnicas 
de rastreamento por inércia no uso de acelerôme-
tros, giroscópios,  compassos eletrônicos como 
também sensores de rotação. Embora o sistema de 
GPS seja impreciso, ele possibilita um rastreamento 
mais fácil, principalmente para  sistemas externos 
pela estimativa de posicionamento da orientação

e a posição do  usuário com a combinação de 
sensores de inércia. 
 Com base em todas essas informações 
sobre a realidade aumentada e como  ela pode ser 
pensada e estruturada antes mesmo da iniciação 
de um projeto, isso resulta em possibilidades 
futuras infinitas que ela proporcionará. Tecnologias 
e  sistemas que se beneficiam do seu uso são 
diversos e a cada dia que passa novos  projetos 
vem se moldando e aparecendo no mercado. 
 A seguir, é apresentado a análise de alguns 
projetos e estudos de caso onde a realidade 
aumentada foi utilizada visando o meio mercado-
lógico ou técnico, com o propósito de impulsionar 
novas aplicações para a ferramenta futuramente 
(FURHT, 2011).
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Aplicações atuais DA  
REALIDADE AUMENTADA

1.2.2.1

Antes de planejar o projeto de seu aplicativo de realidade aumentada, é preciso  decidir qual categoria 
você irá utilizar, são essas:

 Os aplicativos que utilizam marcadores são 
baseados no reconhecimento de  imagem. Usam 
marcadores pretos e brancos como gatilhos para 
exibir o conteúdo da  RA. Para ver o componente 
aumentado, é preciso apontar a câmera na posição 
de  um marcador em qualquer lugar ao seu redor. 
Depois que o dispositivo reconhecer o  marcador, 
um aplicativo sobrepõe os dados digitais nesse 
marcador e será possível  ver o objeto aumentado. 

APLICAÇÕES BASEA-
DAS EM MARCADORES 
Marker-based

 Os aplicativos de RA baseados em 
localização funcionam sem marcadores.  Detectam 
a posição do usuário com a ajuda de um GPS, um 
acelerômetro ou uma  bússola digital e sobrepõem 
os objetos de realidade aumentada em cima de 
lugares  físicos reais. Por exemplo, um aplicativo 
pode fornecer recomendações sobre os  melhores 
bares próximos e mostrar como chegar lá.

APLICAÇÕES BASEADAS 
EM LOCALIZAÇÃO 
Bocation-based

CRITÉRIOS DE CRIAÇÃO1.2.2.2
 Os aplicativos de RA baseados em localização funcionam sem marcadores.  Detectam a posição 
do usuário com a ajuda de um GPS, um acelerômetro ou uma  bússola digital e sobrepõem os objetos de 
realidade aumentada em cima de lugares  físicos reais. Por exemplo, um aplicativo pode fornecer recomen-
dações sobre os  melhores bares próximos e mostrar como chegar lá. 
 Para escolher o Kit de Desenvolvimento de Software (KDS) mais adequado ao  seu projeto, verifique 
se é oferecido suporte a todos os recursos exigidos pelo  aplicativo, são esses:

 O preço é a primeira marca distintiva de um 
SDK para realidade aumentada.  Para aqueles que 
querem experimentar o desenvolvimento de RA 
pela primeira vez,  as melhores opções são os SDKs 
gratuitos de código aberto, que estão abertos a  
contribuições e podem ser estendidos com novos 
recursos propostos pelos desenvolvedores.  

1// Custos

 Se planejar desenvolver seu aplicativo para 
iOS ou Android, não haverá  problemas ao escolher 
um kit de ferramentas de realidade aumentada, já 
que quase  todos dão suporte a ambos. Já para 
aplicativos de computadores Windows e macOS é 
bastante pequena. 

2//  Plataformas 
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 Esse recurso é obrigatório para qualquer 
aplicativo RA, pois permite identificar objetos, 
lugares e imagens como por exemplo QR codes. 
Para este fim, smartphones e outros dispositivos 
usam a visão do dispositivo, com câmera e software 
de inteligência artificial para rastrear imagens 
que podem ser posteriormente sobrepostas com 
animações, som, conteúdo HTML, etc.

3// Reconhecimento  
de imagem

 O reconhecimento e rastreamento de 
imagens em 3D é um dos recursos mais valiosos 
de qualquer SDK para RA. Devido ao rastreamen-
to, um aplicativo pode “entender” e aprimorar os 
grandes espaços ao redor do usuário em grandes  
edifícios, como aeroportos, estações de ônibus, 
shoppings, etc.

4//  Reconhecimento  
e rastreamento 3D

 O Unity é conhecido por ser o mecanismo de 
jogo mais popular e poderoso do mundo. Embora 
seja geralmente usado para desenvolver jogos de 
computador,  também pode ser usado para criar 
aplicativos de RA com efeitos poderosos. 

5// Suporte ao Unity

 O OpenSceneGraph é um kit de ferramentas 
gráficas 3D de código aberto (uma interface de 
programação de aplicativos). É usado por desenvol-
vedores de aplicativos para jogos de computador, 
realidade aumentada e virtual, visualização 
científica e modelagem. 

6//  Suporte OpenSceneGraph 

 Ao desenvolver aplicativos móveis com RA, 
é preciso decidir se os dados do  usuário serão 
armazenados localmente ou na nuvem. Essa 
decisão é principalmente  motivada pelo número 
de marcadores que serão criados. Se planeja 
adicionar um grande número de marcadores ao 
seu aplicativo, considere armazenar todos esses 
dados na nuvem. Caso contrário, seu aplicativo 
usará muito armazenamento no  dispositivo. 

7// Suporte a nuvem  
e Armazenamento local 

Se for criar um aplicativo de RA baseado em 
localização, a geolocalização é  um recurso 
fundamental que deve ser suportado pela 
ferramenta de RA que vai usar.

8// Suporte a GPS  
(Geolocalização) 

 É um algoritmo que mapeia o ambiente onde 
o usuário está localizado e rastreia todos os seus 
movimentos. Os aplicativos de RA que contêm 
esse recurso podem lembrar a posição de objetos 
físicos em alguns ambientes e posicionar objetos 
virtuais conforme a posição e os movimentos dos 
usuários. A principal vantagem dessa tecnologia é a 
capacidade de ser usada em ambientes fechados, 
enquanto o GPS só está disponível ao ar livre.

9//  Suporte SLAM (Localização  
e Mapeamentos Simultâneos) 
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PRINCIPAIS  
ferramentas 
para criação  
DE RA

1.2.2.3

 O ARToolKit é uma biblioteca computacio-
nal que permite a leitura de marcadores de forma 
simples, apenas com o uso de um computador e 
uma webcam, fornecendo soluções de rastrea-
mento em 3D, em tempo real a baixo custo com-
putacional (LEPETIT, 2005). O ARToolKit é utilizado 
para o desenvolvimento de  várias aplicações de 
Realidade Aumentada, sendo o software mais 
popular na sua  categoria e distribuído livremente 
para fins não comerciais, incentivando a liberdade  
para os usuários executarem tarefas colaborativas. 
 Sua biblioteca implementada em C/C++ 
oferece auxílio a programadores para  o desenvol-
vimento de aplicações de Realidade Aumentada. 
Essa biblioteca utiliza o  rastreamento óptico, que 
implementa técnicas de visão computacional para 
identificar e estimar em tempo real a posição e a 
orientação de um marcador (moldura quadrada 
desenhada eu um papel) em relação ao dispositivo 
de captura de vídeo (KATO et al, 2000). 
 Assim, o cálculo da correlação entre os 
dados estimados do marcador real e a sua imagem, 
possibilita posicionar objetos virtuais alinhados à 
imagem do marcador. 

1// ARtoolKit

ARCore é a plataforma do Google para a construção 
de experiências de  realidade aumentada. Usando 
Interface de Programação de Aplicações (APIs)  
diferentes, o ARCore permite que seu telefone sinta 
seu ambiente, entenda o mundo e interaja 

2// ARcore

com as informações. Algumas das APIs estão 
disponíveis no Android e iOS  para permitir experi-
ências de AR compartilhadas. 
O ARCore usa três recursos principais para integrar 
o conteúdo virtual ao  mundo real, visto pela câmera 
do seu telefone: 

O rastramento 
de movimento 

 Permite que o telefone 
entenda e rastreie  sua posição 
em relação ao mundo. 

Compreensão 
ambiental 

 Permite que o telefone 
detecte o tamanho e a  
localização de todos os tipos 
de superfícies: superfícies 
horizontais, verticais e  angulares 
como o solo, uma mesa de centro 
ou paredes. 

A estimativa 
de luz

 Permite que o telefone 
estime as condições atuais de  
iluminação do ambiente. 

 A tecnologia de rastreamento de movimento 
da ARCore usa a câmera do  telefone para identificar 
pontos interessantes, chamados de recursos, e 
rastreia como esses pontos se movem tempo-
ralmente. Com uma combinação do movimento 
desses pontos e leituras dos sensores inerciais 
do telefone, o ARCore determina a posição e a 
orientação do telefone conforme ele se move no 
espaço. A compreensão do mundo real pela ARCore 
permite que você posicione objetos, anotações ou 
outras informações de uma forma que se integre 
perfeitamente ao mundo real.

 Vuforia é uma das plataformas mais usadas 
no mundo para desenvolvimento  de Realidade 
Aumentada, com suporte para os principais 
telefones, tablets e óculos.

3// Vuforia
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 É possível adicionar facilmente funcionalida-
des avançadas de visão computacional a aplicativos 
Android, iOS e UWP (Plataforma Universal do Windows), 
para criar experiências em RA que interajam de forma 
realista com objetos e o ambiente. 
 Com ele é possível reconhecer objetos por 
sua forma usando modelos 3D  existentes; Colocar 
conteúdo em superfícies horizontais em seu 
ambiente; Identificar  e aumentar objetos específicos 
como parte de uma série, como brinquedos e 
produtos de consumo; Possui coleções de Destinos 
de Imagem em um arranjo definido; Permite  que 
você use garrafas e latas, ou qualquer imagem 
cilíndrica, em aplicativos de RA; Permite que você 
use imagens de câmeras capturadas pelos usuários 
como Metas de imagem; Permite que Object Targets 
sejam criados por meio da varredura de objetos 
físicos. Ele permite que você crie aplicativos que 
reconhecem e rastreiam objetos rígidos complexos. 
 O Vuforia também suporta aplicativos AR 
+ VR com rastreamento de cabeça e  uma API de 
Realidade Mista fácil de usar.
 Dado essas informações, podemos ver o 
quão  longe essa tecnologia irá chegar e com 
suas infinitas possibilidades de aplicações, causar 
impactos ainda maiores no ambiente social e por 
consequência abrir a porta para novos olhares e 
forma de comunicação em metrópoles ao redor do 
mundo e culturalmente com sua utilização.
  A seguir será apresentado aplicações 
que utilizam da realidade aumentada no turismo 
cultural e as diferentes formas as quais esta 
ferramenta vem sendo usada de modo a entender 
e compreender como é possível observá-los e 
encontrar as diretrizes que fundamentam o projeto 
e suas ações projetuais.

CAPÍTULO 1 / DESIGN E REALIDADE AUMENTADA NO TURISMO CULTURAL

Figura 9 -  Pessoa usando uma realida-
de aumentada feita no ARCore

Fonte: https://pplware.sapo.pt/smartpho-
nes-tablets/android/arcore-1-google-re-

forca-aposta-na-realidade-virtual/

Figura 8 -   Pessoa utilizando
 o software Artoolkit

Fonte: http://opensourcearunity3d.blogs-
pot.com/2016/05/augmented-reality-in-
-unity3d-with.html 45
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A EXPERIÊNCIA 
DO USUÁRIO 
PARA Mudanças

1.3

 O turismo aborda toda a experiência 
vivenciada pelo público, apresentando-lhe uma 
nova perspectiva do mundo em que vive. Onde, em 
uma sociedade moderna e globalizada, as viagens 
ganham cada vez maior importância, enquanto 
possibilitam ultrapassar limites e fronteiras, 
transpondo os indivíduos de uma realidade a outra 
indo em busca do desconhecido, do imaginado e 
de novas formas de agir, pensar e sentir. (SOUZA, 
Silvana do Rocio de; BAHL, Miguel; KUSHANO, 
Elizabete Sayuri) O espaço do turismo: produção, 
apropriação e transformação do espaço social 
(Revista Hospitalidade, 2013 p. 314).
 Para que esta interação ocorra há um 
espaço físico presente, onde os objetos dispostos 
no espaço geográfico, sendo eles, processos 
naturais e socioculturais/tecnológicos envolvidos, 
constroem todo o conjunto turístico. São suas ca-
racterísticas específicas, que tornam um local digno 
do interesse de um turista. Porém, essas caracterís-
ticas são, essencialmente, culturais (LE SANN, 2006). 
 Podemos também ressaltar que, para um 
visitante, todo o espaço se inicia a partir de uma re-
presentação mental carregada das expectativas, 
dos seus gostos, de sua cultura, sociedade e história 
vivenciada, não podemos esquecer que também há 
o fato de pensamento de, perceber uma oportuni-
dade de conhecer lugares diferentes e novas expe-
riências a se presenciar (LE SANN, 2006).
 Com a presença dos aparelhos móveis, 
conhecer novos lugares, se localizar e registrar 
suas vivências, podem ocorrer em segundos e ter 
benefícios para o turismo, porém eles são con-
siderados atualmente grandes distrações na 
construção de experiências interativas e sociais. 

 Eles contêm diversas funções como a possi-
bilidade de mandar mensagens, fazer chamadas, 
lembretes e etc, que, embora benéficas são 
atribuídas como não sociáveis já que elas impedem 
a conversação graças a distração que ocorre na 
utilização desses aparelhos (FUGHT, 2011).
 Segundo pesquisas relatadas por Fught (2011), 
a aceitação da realidade aumentada nos aparelhos 
digitais dependerá de como ela será usada em 
aspectos menos distrativos e sem a interrupção 
de conversas, em possíveis produções sutis que 
estimulem a interação. Neste sentido, a RA para 
turismo cultural com o propósito de impulsionar o 
entretenimento, condiz com a possível positivida-
de referente ao seu usufruo em dispositivos móveis, 
além de alavancar economicamente o mercado, 
principalmente após a mudança de paradigmas que 
é necessária, decorrente da pandemia enfrentada 
atualmente e como explicado por Cássia (2020), 
pode-se levar anos para a volta econômica do 
mercado graças ao distanciamento e as novas 
práticas de segurança higiênicas, levando empresas 
a buscarem novas alternativas de impulsionar seus 
serviços na pandemia e pós pandemia.
 Apesar da existência de plataformas 
voltadas a orientação com a proposta de guias in-
formativos, ainda atualmente, não existem grandes 
projetos, principalmente no Brasil, com foco na 
realidade aumentada que vão além da construção 
de interfaces de localização ou produções que 
a utilizam com todo seu potencial como, por 
exemplo, adicionando as experiências vividas em 
uma viagem de forma que atice uma curiosidade 
adicional a elas (MENDES, 2015).
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limitam, em suma, no auxílio em viagens, contando 
assim, com uma carência de ferramentas que 
geram mais imersão e experiências para o turista 
ao viajar para conhecer patrimônios culturais ou 
históricos, até mesmo novos espaços que possam 
ser criados por desenvolvedores, artistas, designer 
de forma unificada e fácil. Embora com o passar 
dos anos o número de projetos voltado ao entre-
tenimento venham aumentando, assim como os 
apresentados posteriormente, os benefícios que a 
realidade traz para aspectos culturais são diversos 
e abrangem novas formas de combinar interação e 
localização (SILVA, 2015). 
  Como anteriormente explicado, vem sendo uma 
das maiores buscas por usuários pós-pandemia 
e na construção de modelos de negócio para o 
turismo, projetos e produtos com experiências 
mais memoráveis em suas viagens e infelizmente, a 
maioria da RA é utilizada com o propósito de guias 
ou mapas, principalmente no Brasil, ou apenas 
para setores privados como museus  com a criação 
de suas próprias interfaces, que só podem ser 
utilizadas dentro de seus espaços, como é possível 
notar a partir das análises de Mendes (2015) dos 
aplicativos em utilização para o turismo no Brasil.
 Conforme apresentado pela OMT (2020), 
que revela o impacto econômico causado pela 
crescente competição por startups para diminuir 
os efeitos causados pelo distanciamento social e a 
pandemia revela que, é necessário além de valorizar 

agora temas como saúde, humanização, susten-
tabilidade, elas são desafiadas também a buscar 
soluções inovadoras, com o potencial para serem 
aplicadas em diversos países, com a criação de 
um projeto-piloto e um plano de negócios validado. 
Entre essas mudanças está a implementação das 
tecnologias para facilitar a experiência do usuário 
nas viagens como, por exemplo, a realização de 
check-in e check-out por aplicativos e a utilização 
de tecnologias de realidade aumentada, em um 
modelo que combina a interação entre disposi-
tivos tecnológicos e viajantes que buscam por 
informações turísticas que podem ser acessadas 
em qualquer lugar e em qualquer hora (COSTA, 2013). 
 A RA, nasceu do entretenimento e se 
destrinchou para outras formas de aplicações 
sendo ampliada para novos serviços como o próprio 
turismo. A combinação entre ambas formas de 
comunicação vem crescendo  exponencialmente 
nos últimos anos por sua interação com patrimônios 
culturais e históricos e todas as suas características. 
Com a busca de novas experiências, novos modos 
de divertimento, humanização e principalmente 
mais interatividade, a realidade aumentada é uma 
ferramenta que traz grandes benefícios para ser 
aproveitada na mobilidade, no lazer e permanência 
de turistas em sua busca por espaços culturais que 
estimulem não só seu conhecimento, mas também 
promovem entretenimentos únicos e a possibilidade 
de novas alternativas de destinos.

Figura 10 - Tabela de projetos de realidade aumentada brasileiros e suas principais funções
 na área do turismo

Fonte:  Produção pessoal segundo dados de Mendes, 2015
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 Com o crescente desenvolvimento de 
aplicativos e programas com a RA  implementa-
da nelas, surgem vários projetos que servem como 
exemplos de ações  similares às que se buscam 
atingir neste projeto. Um exemplo a ser citado 
chama-se Kabaq, que  usa tecnologias de digitaliza-
ção avançadas para criar modelos 3D de altíssima 
qualidade. Estes, podem ser usados em experiên-
cias de realidade  aumentada, virtual e mista. Ele 
consiste em uma startup que oferece uma solução 
para transformar os cardápios dos restaurantes em 
vivências únicas para os clientes. Antes de fazer o 
pedido, podem apontar o smartphone para a mesa 
e ver imagens tridimensionais em tamanho real 
dos itens do menu. Ao viajar para Nova York, por 
exemplo, os turistas podem experimentar a solução 
na rede Bareburger e na Magnolia Bakery.
 Outros projetos que fazem sentido com os 
aspectos principais buscados no projeto trabalham 
com a combinação entre um artista e desenvolve-
dor com o público em um espaço cultural.
 O aplicativo Artivive fala sobre uma nova 
tecnologia que permite que artistas tenham uma 
nova dimensão da arte ligando o clássico ao 
digital, provendo um novo “leque” de possibilida-
des. Através disso, o artista pode levar o público a 

uma jornada pelo tempo, contar histórias e dar um 
destaque maior para a arte. O processo consiste em 
duas partes: a primeira que é o próprio Artivive como 
o meio de visualização para os usuários, e a segunda 
uma ferramenta de criação chamado Bridge voltada 
para os artistas/criadores para fazerem a camada 
digital que irá sobrepor à arte física. 
 Já o Reblink é o novo projeto do multi-pre-
miado artista digital Alex Mayhew, este trata-se de 
uma exposição que mistura a arte tradicional com 
as últimas tecnologias visuais de computação para 
re-misturar nove pinturas da coleção permanente 
da Galeria de Arte de Ontário, trazendo-as à vida 
sob uma nova luz. O Reblink oferece uma refor-
mulação moderna do passado. É um projeto com 
intervenção digital que atualiza a experiência 
tradicional de visualização de galerias. Facilitado 
pela tecnologia de realidade aumentada e re-
conhecimento de forma, as obras de arte esta-
belecidas são cobertas por uma re-imaginação 
alternativa da obra. Toda essa reestruturação não 
só fornece uma nova camada digital “remixada”, 
mas reenquadra o original fazendo com que o 
espectador considere o espaço invisível, a relação 
entre o antigo e o novo.

Figura 11 - Kabaq

Fonte: Perfil “@kabaqApp”(2017)
https://twitter.com/kabaqapp/sta-

tus/908684517858271232
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Figura 12- Tela do aplicativo Artvive

Fonte: Site “Artivive” (2021)
https://artivive.com/

 Ao contrário do Artivive e o Reblink, o Aplicativo 
SAN é uma plataforma criada e desenvolvida por 
Gints Gabrāns6, um artista que desenvolveu uma 
plataforma própria para sua instalação. O projeto 
trabalha com o mapeamento GPS em larga escala 
que tem a habilidade de criar estruturas 3D a partir 
da realidade aumentada em localidades pré-de-
finidas a partir de marcadores ópticos. Embora 
o projeto tem um alcance muito grande, princi-
palmente para um artista como Gints Gabrāns, 
ganhador de dois Latvian Theater Awards, infeliz-
mente não é uma realidade muito barata, já que 
contrução de um aplicativo próprio de realidade 
aumentada, demande tempo, conhecimentos 
técnicos e em alguns momentos a ajuda de desen-
volvedores, uma realidade que não atinge todas as 
classes sociais, principalmente para criadores de 
conteúdo com propósito cultural de pequeno porte 
e novos no mercado, sendo necessário encontrar 
outras alternativas para alcançar seus objetivos e 
fazer a divulgação de seus projetos.

 Pode-se concluir com essa análise 
que, quando realidade aumentada é utili-
zada no turismo na totalidade e no cultural, 
ainda até os dias atuais, são usadas com 
propósitos de localização ou como demons-
trativos de obras interativas de arte, mas 
não de forma conjunta ou atender criado-
res de conteúdos pequenos deste a cria-
ção de um projeto até a sua divulgação.
 A partir da reportagem de Vieira 
(2020) com criadores de conteúdo como  
Klébio Damas e Bibi Tatto, foi possível per-
ceber que embora até este momento o Ins-
tagram vem sendo uma das maiores plata-
formas de divulgação dos últimos tempos, 
outras redes sociais como Tik Tok vem sendo 
muito utilizada, principalmente por criado-
res de conteúdos novos. Se adicionar mais 
a divulgação para a construção de uma 
projeto de realidade aumentada de de-
senvolvedores de pequeno porte para uti-
lização no espaço cultural, é criado uma 
nova dificuldade, assim, a busca de uma 
alternativa que combine todas essas di-
ferentes oportunidades encontradas, se 
torna o diferencial buscado neste projeto.
 Em suma, a realidade aumentada 
pode proporcionar, visto a relação atual en-
tre o turista e as novas práticas de entrete-
nimento, que o consumidor ativo busque no 
setor até agora e pós-pandemia, a criação 
de um modelo de negócio para pequenos 
e médios produtores com a RA, resultando 
em um diferencial positivo e, assim, criar no-
vas oportunidades de permanência de seus 
consumidores em ambientes mais imersivos 
e combinando com as diferentes ferramen-
tas do design digital pode proporcionar uma  
interação dinâmica e divertida para criar 
mudanças significativas no turismo cultural.
 No capítulo 2, será apresentado 
a metodologia teórica necessária para 
o desenvolvimento da identidade visu-
al do projeto assim como a elabora-
ção da estruturação das ações proje-
tuais que compõem esse trabalho.

Oportunidade de conhecer lugares
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 De modo a entender as problema-
tizações compostas no projeto e como  
abordá-la de forma prática e estratégica, 
foi utilizado as metodologias do “Design  
Thinking”, a partir da estruturação exporta 
por Vianna (et al, 2012) no livro “Design  
Thinking: Inovação em negócios”.
 Design Thinking é, explicado por 
Vianna (et al, 2012), como um processo de  
pensamento abdutivo que busca soluções 
além do raciocínio empresarial através 
de  uma metodologia pouco convencional, 
segundo ele, este processo é feito a partir da  
formulação de questionamentos de modo 
a compreender informações coletadas em  
entrevistas a serem respondidas e conse-
quentemente observadas por um grupo.  
 Ao desafiar os padrões de pensamento, 
comportamento e de sentimento “Design 
Thinkers” produzem soluções que geram novos 
significados e que estimulam os diversos 
aspectos (cognitivo, emocional e sensorial) 
envolvidos na experiência humana.
 Esta metodologia é definida em cinco 
etapas; A imersão, fase primordial, onde 
é observado o contexto geral do projeto, 
visando os pontos de vista da empresa e 
do usuário final; A Análise e síntese, nesta 
etapa é organizado todas as informações 
coletadas até o momento; A terceira etapa, 

a Ideação, é a fase de geração de ideais 
no contexto trabalhado; e por fim etapa 

de prototipação, onde as alternati-
vas desenvolvidas são testadas e 

avaliadas por usuários,

D
esaf ar os padrões de pen

sam
ento, com

portamento e de sentimento “Design Thinkers”

METODO
LOGIA

2.1

CAPÍTULO 2 / METODOLOGIA E PESQUISA

a fim gerar as melhores soluções para eles nos 
resultados e aprendizados obtidos (VIANNA,et al, 2012).
 Na fase inicial, a Imersão, é o momento em 
que a equipe do projeto passa a se aproximar e 
entender com maior detalhamento o contexto dos 
problemas que o usuário enfrenta. Aqui, podemos 
dividir esta fase em duas etapas: a Preliminar e a 
em Profundidade; a primeira procura o reenquadra-
mento e o entendimento inicial do problema, tendo 
assim como finalidade definir o escopo do projeto 
e suas fronteiras, além de identificar os perfis de 
usuários e outros atores-chave que deverão ser 
abordados; e a segunda consiste em um mergulho 
a fundo no contexto de vida dos usuários e do 
assunto trabalhado, atendendo à identificação de 
necessidades e oportunidades que irão nortear a 
geração de soluções numa das fases seguintes do 
projeto, a de Ideação (VIANNA,et al, 2012).
 Adiante, na fase seguinte, de Análise e 
síntese, é organizada as informações de maneira 
a obter-se padrões e a criar desafios que possam 
auxiliar o processo criativo a partir dos problemas 
já apresentados e a compreensão destas proble-
máticas através de insights (reflexões embasadas 
em dados reais das pesquisas de Profundidade 
e da Pesquisa Desk, respectivamentes utilizadas 
neste projeto) (VIANNA,et al, 2012).
 Com as definições pré-estabelecidas, será 
apresentado nos textos seguintes as pesquisas referentes 
às fases explicadas anteriormente de maneira a 
demonstrar de modo prático as coletas das informações 
que formarão os conceitos deste projeto.  
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 Além da metodologia do design thinking, 
foi utilizado o método criado por Garrett (2011)que 
define o design de experiência como um processo 
que coloca o usuário como centro de toda sua es-
truturação, em que nele que o projeto se concentra. 
O autor defende que as decisões feitas por um 
usuário também são efeitos das escolhas e decisões 
feitas pelos desenvolvedores de uma interface, 
tendo as cores, formas e o comportamento de 
uma plataforma como influência nos aspectos da 

experiência, criando assim, camadas de interações 
que possam ser feitas por um indivíduo (GARRET, 2011).
 Para o autor, o processo de desenvolvimen-
to de um projeto de design de experiência pode ser 
definido em fases que servem como guias para ser 
utilizado durante todo o percurso de construção, 
desde momentos mais abstratos até os mais 
concretos da criação. Estas etapas são divididas 
em: (1)Plano estratégia, (2) Plano escopo, (3) Plano 
estrutura, (4) Plano Esqueleto e (5) Plano superfície.

METODOLOGIA DE 
Desenvolvimento 
Projetual

2.1.1

Figura 13 - Gráfico que exemplifica o modo como as tomadas de decisões funcionam no 
método de planos propostos pelo autor

Fonte: Produção pessoal, Dados (GARRETT, 2011, p.23)

CAPÍTULO 2 / METODOLOGIA E PESQUISA  O método de desenvolvimento de um 
projeto de design de experiência se inicia a partir 
dos seguintes planos: Plano Estratégia fase de 
definição dos objetivos básicos do projeto a 
partir da orientação das pesquisas contextuais, 
pesquisas de campo, entrevistas voltadas para 
o usuário de modo a entender suas possíveis ca-
racterísticas e poder planejá-lo. Plano Escopo, 
nesta fase é idealizada, através da construção de 
diagramas de afinidade, as funcionalidades, confi-
gurações e características que serão encontradas 
no projeto, bem como o conteúdo apresentado por 
ele e suas demandas. Durante a terceira fase da 
metodologia, o Plano Estrutura, é feita a estrutura-
ção e desenvolvimento dos storyboards e Sketchs 
a partir do método de orientação cognitiva para 
poder inspecionar as possíveis problemáticas que 
podem ocorrer no sistema e na sua interação. Após 
a definição dos caminhos a serem seguidos no 
Plano Estrutura, parte-se para o Plano Esqueleto, 
nesta fase, os conceitos abstratos idealizados e 
analisados até o período atual são colocados a 
prática e inicia-se a produção dos fluxogramas 
e wireframes para a definição dos percursos e o 
modo de acesso ao conteúdo pelo usuário. Por fim, 
no Plano Superfície, são adicionadas as cores, as 
tipografias, os elementos de apoio e o design visual 
e design de comunicação definida para o projeto e 
a finalização das interfaces (GARRET,2011).

  As decisões tomadas no plano 
estrutural e em cada fase, são feitas ao decorrer 
da trajetória (camadas), ao mudar de fase, esta é 
delimitada pelas escolhas feitas anteriormente. 
Dessa forma, as camadas superiores são criadas 
a partir das consequências das inferiores e conse-
quentemente são influenciadas e dependentes da 
sua camada anterior.

Figura 14 - Gráfico exemplificado das decisões tomadas em 
cada etapa e suas influências

Fonte: Produção pessoal, Dados (GARRETT, 2011, p.23)

Figura 15 - Gráfico que mostra dois tipos 
de abordagem em seu método 
de planos

Fonte: Produção pessoal, Dados 
(GARRETT, 2011, p.23)

55

O que posso fazer

Concreto

Abstrato

Superfície

Esqueleto

Estrutural

Escopo

Estratégia



CAPÍTULO 2 / METODOLOGIA E PESQUISA

01

PÚBLICO 
      ALVO

2.2

 A pesquisa Desk permitiu a dissertação e 
também o desenvolvimento e  escolha do público-
-alvo relatados no capítulo anterior.
 Houve uma coleta e análise de informações 
para selecionar nosso público-alvo de modo mais 
palpável. Sendo assim, por este projeto ter sido 
desenvolvido durante a pandemia da Covid-19, 
partimos para uma Pesquisa Desk que basicamente 
consiste em efetuar pesquisas sobre pesquisas, 
podendo partir de fontes físicas e digitais, como 
sites, livros, revistas, artigos e jornais. Assim, ao invés 
de conduzir um estudo próprio com observação de 
campo, podemos ter um detalhamento sobre as 
porcentagens e necessidades do nosso público.
 Após coleta de tais informações seguimos 
para uma segmentação de mercado onde 
construímos as características dos avaliados e o 
resultado de suas escolhas.  

PESQUISA DESK2.2.1

PROCESSO 
DE Segmentação

2.2.2

 O processo de segmentação de mercado diz 
respeito à estruturação  metodológica de divisão 
de plausíveis consumidores-alvos que possivelmen-
te serão  atraídos por uma empresa. Infelizmente, a 
mesma não consegue atender todos os  consumi-
dores ativos do mercado. Com isso, a segmentação 
é estruturada a partir das diferentes necessidades 
e desejos do público, podendo assim, auxiliar em 
uma oferta mais competente e bem organizada 
que o produto pode oferecer a um consumidor e  
atendê-las com eficácia (KOTLER,2012).

 A segmentação das necessidades e ca-
racterísticas do público-alvo,  desenvolvidos em 
um plano de marketing, requer um entendimen-
to do comportamento do usuário através de uma 
estratégia cuidadosa de modo a entender o que o 
distingue em cada segmento. Diferentes decisões, 
comportamentos e necessidades do público 
podem alterar na construção do segmento, por 
exemplo, os aspectos culturais, etários e sociais 
dos indivíduos. 
 Segundo Kotler (2012) dois fatores precisam 
ser avaliados por uma empresa  na segmentação 
do consumidor: a atração nos aspectos globais, 
os objetivos e recursos da própria empresa, consi-
derando as características que a tornam atrativa, 
lucrativa e se a divisão do público estabelecido 
condiz visando longo prazo da companhia. 
 A divisão dos diferentes modelos de 
segmentação dos consumidores difere  entre pes-
quisadores, porém, com base na organização 
estabelecida e estruturada por Kotler (2012), o 
consumidor pode ser analisado através das suas 
características  geográficas, demográficas, psico-
gráficas e comportamentais de modo a entendê-lo 
e  definir suas necessidades a partir dos aspectos 
que os unem. 
 Na segmentação geográfica é organizado 
e caracterizado os consumidores  através da sua 
nação, estados, regiões, cidades ou bairros. Esses 
pontos são  utilizados para estabelecer um raio de 
distância entre o consumidor e a empresa, e assim, 
manter sua comunicação e divulgação o mais 
próximo do público  (KOTLER,2012). 
 Além da facilidade de mensurar, a 
segmentação demográfica é bastante  utilizada 
pelos profissionais do marketing por se constituir 
em uma análise da idade,  tamanho da família, ciclo 
de vida da família, sexo, renda, ocupação, grau de 
instrução, religião, raça, geração, nacionalidade 
e classe social do consumidor. Estas característi-
cas considerando principalmente suas necessida-
des, suas  dificuldades e seus modos dos quais a 
comunicação se diferencia para melhor atingi-los, 
principalmente se considerar que os desejos e 
habilidades mudam dependendo da  idade do 
público (KOTLER,2012). 
 A segmentação psicográfica analisa os 
valores e como o consumidor pode ser identificado 
através da sua personalidade, em que pode diferir

dependendo de sua cultura e gostos pessoais, que 
não dependem do seu perfil demográfico, mas 
também buscando em conhecer seus hobbies, 
opiniões e o grupo social em que os indivíduos se 
sentem associados ou mais bem encaixados. 
 Por fim, a segmentação comportamental 
entende-se em dividir e organizar o  público perante 
sua análise, conhecimento e atitude em relação a 
um produto. Neste  tipo de segmentação, é preciso 
olhar as necessidades e os motivos pelos quais o  
consumidor passa a adquirir um produto e quais 
são as características e os levam a  esta preferência 
como, por exemplo, as ocasiões, status do usuário, 
índice de  utilização, estágio de disposição e status 
de fidelidade (KOTLER, 2012).
 A partir da segmentação mercadológica esta-
belecida por Kotler (2012), citada  acima, para uma visão 
mais clara dos pontos importantes de necessidades, 
o público-alvo do projeto é organizado em ordem de 
alcance e importância primária e  secundária.
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PÚBLICO 
Primário

2.2.2.1

 Segundo seu perfil psicográfico, indica 
serem brasileiros das gerações Y e Z  e extrema-
mente conectadas e extrovertidas, gostam de 
compartilhar seus gostos  pessoais e através de 
suas redes sociais, podendo chegar ao ponto de 
serem  influenciadores. Estão sempre conectados 
com seus celulares e os utilizam  frequentemen-
te para se comunicar e se locomover, tornando-se 
dependentes desta  tecnologia. Em seu tempo 
livre, se interessam em sair com os amigos para 
shoppings, cinemas, museus e shows ao vivo e 
ler e sobre assuntos relacionados à cultura, arte, 
lazer, sociedade e entretenimento para alimentar a 
curiosidade e ampliar seu  conhecimento.

JOVENS
16 a 
25 anos

MEDIUM E HIGH-USERS 
DE REDES SOCIAIS

CLASSE BAIXA-ALTA ATÉ 
A CLASSE MÉDIA

POSSUEM INTERESSE 
NO USO DA REALIDADE 
AUMENTADA

CAPÍTULO 2 / METODOLOGIA E PESQUISA  Em relação ao perfil comportamental, 
são indiferentes as viagens de curta ou  longa 
distância, desde que possam se divertir e ter uma 
boa experiência, mas  preferência por lugares que 
possam permanecer por maiores períodos. Por 
conta da sua dependência com seus celulares, os 
utilizam com frequência para se  movimentar, como 
na utilização do aplicativo Waze e preferem por 
informações de rápido acesso. Ao viajar optam por 
localidades próximas a bares e restaurantes com 
bom custo-benefício para poderem aproveitar o 
máximo da viagem, como  resultado, localidades 
urbanas são favoráveis para que possam com 
fácil acesso,  utilizar seus dados móveis para 
compartilhar fotos nas redes sociais e marcar os 
locais  que estiveram. 

2.2.2.2 PÚBLICO 
Secundário

 Criadores de conteúdo, sendo eles, designers, 
artistas, desenvolvedores, músicos, que trabalham 
ou querem começar a trabalhar com realidade 
aumentada em galerias e no espaço cultural. 
Considerando o tempo do processo de criação de 
uma realidade aumentada, os custos na produção 
e a divulgação necessária para ter contato com 
o público, buscam soluções que possam além de 
ajudar nestes processos mais rapidamente.

Figura 16 - Maurício Nocêra (Lito) Artista plástico que trabalha 
com realidades aumentadas em seus trabalhos

Fonte: (Repórter Roberto Ribeiro, 2021)
https://reporterbetoribeiro.com.br/artista-plastico-conquista-

-clientes-com-quadros-em-realidade-aumentada/
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 Para se atingir a profundidade desse trabalho acadêmico realizado, de modo a compreender 
inteiramente o universo do nosso público-alvo, foram criados formulários  através da ferramenta Google Form 
e enviados à possíveis usuários compatíveis com o objetivo da pesquisa qualitativa. De modo que, as questões 
apresentadas nos permitissem conhecer de maneira mais específica e objetiva seus gostos na internet.  
 Questionando o tempo gasto em suas redes sociais, quais são as principais  redes usadas, gêneros de 
conteúdos e quais são seus hábitos em tempo livre focado em viagens tanto nacionais como internacionais 
e o que as atraem no turismo. Nas questões de turismo, pergunta-se se há conhecimento ou noção básica 
do que é a realidade aumentada e se a usabilidade dessa tecnologia deixaria a experiência turística ainda 
mais prazerosa e imersa. 

2.2.3 PROCESSO DE 
Profundidade

 A partir dos dados e informações coletadas 
e discutidas nas etapas anteriores, chegou-se a um 
público-alvo final onde será trabalhado. Segundo 
Vianna et al (2012), constrói-se uma persona a partir 
de personagens ficcionais, concebidos a partir 
de comportamentos observados entre consumi-
dores com perfis extremos que representam as 
motivações, desejos, expectativas e necessidades, 
reunindo características significativas de um grupo 
mais abrangente. Visam ser usadas para se ter uma 
base de como serão o público real escolhido. “Elas 
auxiliam no processo de design porque direcionam 
as soluções para o sentido dos usuários, orientando 
o olhar sob as informações e, assim, apoiando as 
tomadas de decisão” (VIANNA et al., 2012,  p - 80).
 O projeto visa atingir o maior número possível 
de jovens definido no público-alvo, mas tendo as 
ações e resultados voltados para todas as pessoas 
que queiram  aprender, tornando acessível a todos. 
É de conhecimento que o público possui caracterís-
ticas individuais diferentes, como questões socio-
culturais e econômicas que  podem influenciar nas 
decisões e objetivos que cada uma busca. 
 Assim sendo, foram elaboradas quatro 
personas, de modo a proporcionar um vislumbre  do 
perfil do público-alvo, sendo três delas baseadas 
no público-alvo primário e uma  baseada no pú-
blico-alvo secundário, focando nas segmentações 
psicográficas e  comportamentais. Após isso, as 
imagens a seguir representam as personas desen-
volvidas (Figuras 17, 18, 19, 20). 

2.2.4 PERSONAS
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Figura 17 - Persona-Bruna

Fonte: Produção Pessoal

CAPÍTULO 2 / METODOLOGIA E PESQUISA

Figura 18 - Persona-Larissa

Fonte: Produção Pessoal
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Figura 19 - Persona-Renan

Fonte: Produção Pessoal

CAPÍTULO 2 / METODOLOGIA E PESQUISA

Figura 20 - Persona-Marcos

Fonte: Produção Pessoal
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TEORIA 
DAS Ações 
Projetuais 

2.3

 A partir das pesquisas feitas e do público-al-
vo bem estabelecidos, partiu-se para a ideação de 
ações projetuais de modo a desenvolver contato 
com o usuário para que assim o mesmo possa 
interagir com o espaço turístico mais prazerosa-
mente e, como visa o objetivo do projeto, promover 
uma maior permanência do público nesses locais.
 As ações buscam uma usabilidade fácil 
e interações com ganho de informações tanto 
culturais quanto sobre a realidade aumentada, elas 
foram pensadas para proporcionar experiências e 
atrair o público com meios de divulgação físicos e 
digitais. As mesmas, apresentadas abaixo, serão 
dissertadas com detalhamento das suas funcio-
nalidades e objetivos para que no capítulo 3 sejam 
apresentadas em seu desenvolvimento prático.

2.3.1 APLICATIVO
 O aplicativo é a ação projetual principal 
conceituada para o projeto, englobando 3 
funcionalidades principais, que atuam de forma 
conjunta no espaço turístico cultural: interação 
com a realidade aumentada, sendo algumas delas 
criadas pelos criadores de conteúdo e as presentes 
em exposições e nas cidades; Locomoção nas 
cidades através de um mapa com realidade 

aumentada e informações sobre os locais que 
busca conhecer; e o Reels de conteúdo regional e 
mundial, onde nele conterá os perfis de trabalhos 
dos criadores e/ou usuários que desejarem usufruir 
da função, operando de modo similar às redes 
sociais mais populares atualmente.

CAPÍTULO 2 / METODOLOGIA E PESQUISA

2.3.3 SOFTWARE

2.3.2 TOTEM
 É com esta ação que o usuário e possíveis 
públicos terão interação não só com a realidade 
aumentada mas também com outros pontos turísticos, 
comércios e de lazer, podendo conhecer mais sobre os 
lugares e sobre a região que ele se encontra.
 No totem, os mesmo também terão acesso 
à acessibilidade em sua utilização como troca de 
idioma, áudio de textos para uma amplitude de 
público em sua usabilidade.

 Para o público-alvo secundário, sendo ele, 
criadores de conteúdo, o software foi idealizado 
para a facilitação da geração e utilização da 
realidade aumentada, pois muitas plataformas de 
criação são limitadas e dificultam sua divulgação 
para poucas redes sociais.
 Seu objetivo é possibilitar aos criadores 
um meio mais fácil de produzir seus projetos e um 
meio de divulgação não só pelas redes sociais mas 
também em conjunto ao aplicativo do Imaginar e 
com o totem.

2.3.4 QR CODE
 Em conjunto com as demais ações projetuais o 
QR Code tem o intuito de ser um modo para a realização 
das interações entre os espectadores e as obras, 
utilizado para proporcionar a visualização da realidade 
aumentada como também trazendo a identidade da 
marca como um diferencial visual atrativo.. 2.3.5 KIT VIAGEM

 O KIT de viagem é uma ação projetual que 
tem o foco em trazer um auxílio para os viajantes 
e também um lucro para o  projeto Imaginar. O 
mesmo pode ser comprado em pontos relaciona-
dos a turismo e nele contém itens que o público 
mais usará para suas viagens.

67



CAPÍTULO 2 / METODOLOGIA E PESQUISA

01

TEORIA 
DAS Ações 
de divulgação

2.4

 Como uma ação de divulgação, os mesmos 
estarão expostos pelas cidades com o intuito de trazer 
informações como informações de eventos, curiosida-
des, tecnologia e proporcionar pequenas interações 
de realidade aumentada para instigar o público a 
procurar mais este conteúdo de entretenimento. 

2.4.1 CARTAZES
INTERATIVOS

 Outro método de divulgação para atingir o 
público são as redes sociais, plataformas que fazem 
parte do seu dia a dia do público-alvo primário que 
facilitam a visualização, geração e o compartilhamen-
to rápido de conteúdo. Tendo como base temas de 
turismo, cultura, divulgação das obras dos criadores 
de conteúdo utilizando de linguagem informal e 
amigável para interação com os visualizadores. 

2.4.2 REDES 
SOCIAIS

 Sendo a divulgação do projeto na totalidade, 
o Website servirá para mostrar para o usuário 
projetos criados e compartilhados com o Imaginar, 
como também instigá-lo a querer vivenciar essas 
experiências que ele terá na plataforma. Ele 
também tem o intuito de mostrar aos criadores de 
conteúdo como é fácil criar e divulgar seus projetos.

2.4.3 WEBSITE

CAPÍTULO 2 / METODOLOGIA E PESQUISA
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CAPÍTULO 3 / DESENVOLVIMENTO PRÁTICO

MÉTODO E 
CONCEITO 
DE Criação

3.1

3.1.1 BRANDING DE CRIAÇÃO 
DA IDENTIDADE VISUAL

 Com a definição das ações projetuais 
necessárias para o desenvolvimento prático 
do projeto, partiu-se para a fase de ideação 
referente aos métodos do Design Thinking es-
tabelecidos por Vianna (et al, 2012). Para o de-
senvolvimento das ações foi primeiramente 
necessário a criação da marca e da identidade 
visual para o projeto.
 A marca é um ponto de contato entre 
uma empresa e um consumidor. Ela é  criada na 
mente do consumidor que a traduz a partir da 
sua experiência, segundo  Wheeler (2016), entre 
as diversas oportunidades que a marca possui 
para se  comunicar com o público e todos os 
diferentes meios de comunicação da marca, 
toda parte da sua identidade. 

A marca é a promessa, a grande 

ideia e as expectativas que residem 

na mente de cada consumidor a 

respeito de um produto, de um 

serviço ou de uma empresa 

(WHEELER,2016).  

 A identidade visual de qualquer marca é 
a forma visual e tangível de a identificar, 

atribuídas desde empresas novas até 
grandes organizações. Embora as  

diretrizes e a comunicação 

possam sofrer alterações a partir do segmento 
do setor  público ou privado, uma marca bem 
estabelecida, para Wheeler (2016), precisa 
atender os respectivos critérios: ser memorável, 
autêntica, diferenciadora, flexível, agregar valor 
significativo e sustentável. Sem essas diretrizes, 
a marca pode sofrer problemas de destaque no 
mercado ou indistinguível. 
 Para compreender uma abordagem 
teórica do desenvolvimento da identidade  
visual da marca do projeto, foi utilizada, 
durante a fase de ideação do design thinking,  
os conceitos expostos e trabalhados no livro 
“Design de Identidade Visual de marca”,  por 
Alina Wheeler (2016). 
 Considerando que os conceitos apre-
sentados pela autora no livro partem de uma 
abordagem teórica, foi utilizado os conceitos 
práticos demonstrados pelo estúdio de design 
argentino The Negra7 a partir das vídeo-aulas 
do curso “Design de Identidade para Marca”, 
trazendo os fundamentos necessários para 
auxiliar na visualização das técnicas teóricas 
de Wheeler para maior exatidão das noções 
expressas no livro e aplicadas na identidade 
visual e sonora do projeto apresentadas a seguir.

A
 m

arca é a prom
essa, a gran

de ideia e as expectativas que residem na mente de cada consumidor

CAPÍTULO 3 / DESENVOLVIMENTO PRÁTICO  O método usado no curso citado acima, 
consiste em um brainstormers para  descrever a 
marca a partir dos pontos: “o que a marca é?”, “o 
que a marca não é?” e “o que ela pode vir a ser”, 
onde é discutido e apresentado adjetivos que se  
contextualizam ou não com todo da marca. 
 Após essa etapa concluída, é feita uma 
seleção para eliminar palavras  conflitantes ou que 
gerem diferenças e, a partir deste ponto, é escolhido 
quais  permanecerão para refinar a listagem de 
adjetivos e partir para uma instância de  votação. 
 Durante a votação, são selecionados seis 
adjetivos que representam o que é a marca, seis 
que representam o que a marca pode ser e os 
três que demonstram o que a marca não é, com 
isso, para ser mais preciso diante a imagem que a 
marca terá em sua construção visual é elaborado 
um mapa conceitual abordando as palavras 
chaves decididas neste processo, elementos visual, 
comunicação e conceitos que servirão de guia 
para a busca de referências e formação do projeto.

CONTEMPORÂNEO
DIVERTIDO
CULTURAL

TECNOLÓGICO
VERSÁTIL

CONECTIVO
INOVADOR

Palavra  
      Chaves
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<HTTPS://WWW.DOMESTIKA.ORG/PT/COURSES/852-DESIGN-DE-IDENTIDADE-PARA-MARCAS>



01

CAPÍTULO 3 / DESENVOLVIMENTO PRÁTICO

3.1.2 ARQUÉTIPO 
E O Mago

 O Arquétipo de marca vem do grego 
archétypon (archein é “original” e typos  “padrão, tipo”). 
Sendo assim, conhecemos o arquétipo enquanto um 
padrão  responsável por moldar pessoas, objetos, 
conceitos e criações de forma geral. Podem  ser 
considerados uma ferramenta relevante porque 
têm forte controle sobre a motivação e a emoção 
dos indivíduos e referem-se a condições fundamen-
talmente  humanas que transcendem tempo, lugar, 
cultura, gênero ou idade. 
 O conceito surgiu em 1919 com o psiquiatra 
suíço Carl Gustav Jung. O  Arquétipo é o princípio 
de uma ideia. De acordo com Jung (2000), são 
conjuntos de  “imagens primordiais” que “estão 
presentes em todo o tempo e em todo o lugar”  
passadas em muitas gerações, armazenadas 
no inconsciente coletivo. São padrões  inatos 
de comportamento humano e, justamente por 
serem inatos, eles “acessam o  mesmo conteúdo 
emocional em indivíduos de diferentes culturas e 
diferentes lugares  do mundo” (MORAES, 2010). 
Sendo assim,  

 Um produto com identidade 

arquetípica fala  diretamente à 

matriz psíquica profunda dentro do  

consumidor, ativando um senso de re-

conhecimento e significado. As imagens 

arquetípicas sugerem a  realização 

dos mais básicos desejos e motivações 

humanas [...]. Os arquétipos fazem 

a intermediação  entre produtos e 

a motivação do consumidor porque 

oferecem uma experiência intangível 

do significado e do espírito do produto 

(PEARSON; MARK, 2001). 

 Jung acreditava que os arquétipos repre-
sentavam as principais motivações  básicas do ser 
humano, valores, premissas, traços de personalida-
de e crenças  gerais seriam divididas em aproxima-

damente 12 tipos que, no que lhe concerne, eram 
difundidos ao redor do mundo. Para Batey (2010), “Os 
arquétipos representam condições fundamentais 
na condição humana. Eles tocam nossos motivos 
mais  profundos e proporcionam uma estrutura 
firme para o senso de significado”.
 Por essas razões, acredita-se que o uso da 
teoria dos arquétipos na construção da experiência 
do usuário, por meio do design experiencial, em 
interfaces gráficas,  permite envolver o consumidor 
com maior imersão, interação e participação, 
tanto cognitiva quanto emocional, dando maior 
significado às experiências no ciberespaço (DE 
SOUZA, 2016, p-6). 
 Após a idealização das palavras chaves 
que compõem o projeto, foi conduzido  o conceito 
da identidade visual com base no arquétipo do 
mago. O mago deseja sempre conhecer o princípio 
de tudo, analisando leis universais para usá-las 
a seu favor e realizar seus sonhos. Acredita que 
pode fazer as coisas acontecerem e catalisar 
mudanças ao repensar suas atitudes. Concentra-
-se na relação entre corpo e mente e defende a 
imaginação para transformar a realidade e gerar 
bem-estar (FELLIPELLI, 2019). O desejo de buscar as 
leis fundamentais que  governam o comportamen-
to do mundo é o seu aspecto mais básico (PEARSON; 
MARK, 2001). 
 Quando o arquétipo do Mago está ativo nas 
pessoas/marcas, eles são  catalisadores do desejo 
de realizar transformações, sonhos e mudanças. 
Acreditam  que o mundo espiritual intervém no nosso 
mundo e que milagres acontecem. Confiam na sin-
cronicidade. Acreditam que ideias espirituais ligam a 
consciência interna com o  desempenho externo.
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3.1.3 NAMING

 Alina Wheeler (2019) contextualiza o nome 
e o processo de naming como uma extensão 
inevitável para qualquer marca, definido a partir 
dos aspectos de memorização e atemporalidade. 
Segundo ela, a escolha bem feita de um nome pode 
favorecer não somente a fixação do mesmo na 
cabeça do consumidor, como também auxiliar na 
comunicação e no marketing da marca, em que se 
deve considerar que para ela, uma boa escolha de 
nome precisa ser pronunciável, memorável, simples 
e possa representar a marca. 

O nome certo é atemporal, não cansa, 

é fácil de dizer e memorizar, representa 

alguma coisa e facilita as extensões 

da marca. Seu som tem ritmo. Ele é 

fantástico no texto de um e-mail e no 

logotipo. Um nome bem escolhido é um 

ativo fundamental, assim como uma 

workhorse. Um nome é transmitido dia 

após dia, na conversa, nos e-mails, 

nos correios de voz, nos sites, nos 

produtos, em cartões de visita e nas 

apresentações (WHEELER, 2019, p - 56).

 Para Delano Rodrigues (2011), naming é 
um processo complexo, mas necessário para 
a associação simbólicas de uma empresa ou 
produto, segundo ele,  um “gatilho”, onde é visto a 
partir da percepção visual e auditiva as impressões  
deixadas pelo nome escolhido e interpretadas 
assim a um consumidor, levando com  ele sua 
impressão, pensamentos e experiências referentes 
a marca. 
 A partir de uma análise do conteúdo 
produzido até o momento, as definições das pala-
vras-chave da comunicação visual, a elaboração 
dos painéis semânticos e o arquétipo do mago, 
foi desenvolvido um brainstormers, com intuito de 
definir ideações de possíveis nomes para o projeto, 
tendo como noção as diretrizes  estabelecidas por 
ambos autores acima citados. 

 Foi com esse pensamento que após estudos 
sobre o arquétipo do mago, seu  sentido teórico que 
se originou o nome “Imaginar”, desenvolvido a partir 
do verbo ativo por possui sonoridade e pronúncia 
fácil e simples, que também remete aos sentidos de 
imaginação e fantasia, ambos necessários como 
base do mesmo e a junção, pôr fim, do termo da 
realidade aumentada, em inglês, augmented reality 
(AR), representantes das últimas letras do nome.

Figura 21 -  Processo de criação do naming

Fonte: Produção pessoal
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3.1.4 PAINEIS 
SEMÂNTICOS

 O Painel Visual ou Painel Semântico é um 
método utilizado para as criações  no design 
trazendo muitas referências visuais (cores, 
formas, texturas, cenários) e gostos (comidas, 
música, literatura, cinema). É uma técnica usada 
por designers para facilitar na criação de artes 
que devem seguir uma unidade visual, tendo um 
aspecto emocional e demonstrando o estilo de 
vida adequado ao público-alvo determinado, 
mas também pode ser adaptada para o cotidiano 
de profissionais “não-designers” e empresas 
(LIMAOCRAVO, 2020). 
 O moodboard, então, entra para ajudar 
na definição dos aspectos que  transformam um 
projeto em algo singular. Ele é a base para entender 
as cores, os elementos gráficos, o direcionamen-
to visual e qualquer outra definição necessária  
para criar conceitos criativos. Após inserir todas as 
inspirações para todos verem e  decidirem o que 
vai ficar ou não, é possível visualizar o resultado de 
forma  palpável e previsível. Isso é ótimo para barrar 
ideias que podem não dar certo  futuramente ou 
investir nas melhores opções (RAMOS, 2019).

A atratividade de um produto depende, 

então, basicamente de seu aspecto 

visual, pois acredita que “a percepção 

humana é amplamente dominada pela 

visão”, nesse sentido a utilização das 

imagens se torna muito importante no 

processo de criação (Baxter, 2000, p.25).

Figura 23 -  MoodBoard dos 
concorrentes

Fonte: Produção pessoal

Figura 22 -  MoodBoard de estilo 
de vida

Fonte: Produção pessoal

 O moodboard “concorrentes” busca marcas 
no meio turístico cultural com integração à 
realidade aumentada, em suma, a maioria se baseia 
em um modo de navegação de localização, sendo 
também, um meio de passar informações sobre os 
locais inseridos para o usuário. Os mesmos foram 
selecionados pensando nas melhorias e melhores 
formas de proporcionar a experiência do usuário e 
prazer durante a usabilidade.
 A construção do moodboard “estilo de 
vida” se baseia em representações visuais ligadas 
às pesquisas realizadas sobre o público alvo do 
projeto, onde, o foco são as redes sociais e o com-
partilhamento do que é vivenciado pelos mesmos 
em seu dia a dia e dentro do meio turístico.
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 PARA A DEFINIÇÃO DO PAINEL DE EXPRESSÃO E CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS 
DESENVOLVIDO PARA A CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DO PROJETO IMAGINAR, 
FOI UTILIZADO A TÉCNICA DEMONSTRADA NO MÓDULO 4, “SISTEMA DE IDENTIDADE”, 
DO ESTÚDIO THE NEGRA COMO MÉTODO UMA FORMA DE ESTABELECER UMA 
CORRENTE ENTRE AS PALAVRAS CHAVES QUE DEFINEM O PROJETO E COMO ELAS 
PODEM SER INTERPRETADAS VISUALMENTE. PARA ISSO, FOI DESENVOLVIDO UM 
MAPA CONCEITUAL VOLTADO ÀS QUALIDADES VISUAIS QUE CADA UMA DELAS 
REPRESENTA SENDO ASSOCIADAS, A PARTIR DAS CARACTERÍSTICAS SEMIÓTICAS 
VISUAIS QUE CADA UMA DELAS É COMUMENTE ATRIBUÍDA, DENTRO DE SUAS 
HERANÇAS CULTURAIS E PARTICULARIDADES. (GREIMAS).

Figura 24 -  Mapa conceitual

 

Fonte: Produção pessoal

 Para o moodboard “versátil” 
foi utilizado os aspectos visuais e significativos 
associados à palavra, uma delas a adaptação, 
por conta disso, as imagens coletadas consideram 
projetos de comunicação e identidade visual que 
possuem diversos elementos para compor a marca.

O moodboard de cultura e con-
temporaneidade considera as caracterís-
ticas atribuídas ao design contemporâneo, sendo elas 
a mistura com arte, combinações expressivas e com 
características culturais, ambientais e sociais (MOURA).

O desenvolvimento do moodboard do 
“mago” se baseia no arquétipo utilizado para 
representar a identidade visual do projeto, consi-
derando a utilização de elementos normalmente 
associados a magia, encantamento e o místico, 
sendo eles estrelas, luminosidade e cores vibrantes.

Figura 27 -  moodboard de cultura e 
contemporaneidade

Fonte: Produção pessoal

Figura 26 -  moodboard do Mago

Fonte: Produção pessoal

Figura 25 -  moodboard versati

Fonte: Produção pessoal
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Para o moodboard de tecnologia, são 
utilizados elementos que condizem com as caracterís-
ticas do projeto, sendo eles, a utilização de elementos 
tridimensionais, hologramas, e combinações que 
demonstram profundidade e movimento.

Figura 28 - MoodBoard tecnológico 
Fonte: Produção pessoal

CAPÍTULO 3 / DESENVOLVIMENTO PRÁTICO

          A 

MAR
        CA

Logotipo

Identidade sonora

Paleta de cor

Tipografa

Elementos de apoio

Iconografa

3.2



01

CAPÍTULO 3 / DESENVOLVIMENTO PRÁTICO

8/ (1643-1727) FOI UM FÍSICO, ASTRÔNOMO E MATEMÁTICO INGLÊS. SEUS TRABALHOS SOBRE A FORMULAÇÃO DAS TRÊS LEIS DO MOVI-
MENTO LEVOU À LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL, A COMPOSIÇÃO DA LUZ BRANCA CONDUZIU À MODERNA FÍSICA ÓPTICA, NA MATE-
MÁTICA ELE LANÇOU OS FUNDAMENTOS DO CÁLCULO INFINITESIMAL (FRAZÃO, 2020). 

 PERANTE A UMA METÁFORA, SUBSTANTIVO 
FEMININO, PELO DICIONÁRIO AURÉLIO É 
UMA DESIGNAÇÃO DE UM OBJETO OU 
QUALIDADE MEDIANTE UMA PALAVRA QUE 
DESIGNA OUTRO OBJETO OU QUALIDADE 
QUE TEM COM O PRIMEIRO UMA RELAÇÃO 
DE SEMELHANÇA. SEGUNDO GURPILHARES  
(2016, APUD SARDINHA, 2007) É DEFINIDA 
COMO UMA FIGURA DE LINGUAGEM QUE 
PERMITE A EXPRESSÃO DE IDEIAS NOVAS 
A PARTIR DO ENCONTRO ENTRE DUAS 
ENTIDADES, E CONSEGUE CRIAR E EMITIR 
VALORES E SIGNIFICADOS PODEROSOS. 
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3.2.1 LOGOTIPO
 Para a construção do logotipo foi usufruído 
de uma metáfora do Cenotáfio de Newton, criado 
por Étienne Louis Boullée8 para ser um mausoléu 
em honra a Sir Isaac Newton9. Este projeto, se fosse 
construído, seria grandioso em sua dimensão, 
considerado maior que a Pirâmide de Gizé, uma das 
maiores maravilhas arquitetônicas do mundo. Con-
siderando esta característica, o objetivo do edifício 
é de materializar uma idealização utópica arquite-
tônica da ‘natureza divina e o encontro com o Ser 
Supremo’; e provocar o observador reproduzindo a 
imensidão do universo à sua volta.
 A construção, representando a “perfeição” 
sendo a vida, consiste em uma grande “abóbada 
celeste” com cerca de 150 metros de diâmetro 
contendo um interior oco, com perfurações que 
permitem a entrada da luz natural. Seu centro 
tem planetas e constelações, onde uma enorme 
luminária suspensa à noite faria o trabalho 
da iluminação do local, sendo um aspecto de 
planetário. Por sua grandiosidade, para o acesso 
ao seu âmago, a mesma possui rampas curvas e 
uma longa escadaria.

9/ (1643-1727) FOI UM FÍSICO, ASTRÔNOMO E MATEMÁTICO INGLÊS. SEUS TRABALHOS SOBRE A FORMULAÇÃO DAS 
TRÊS LEIS DO MOVIMENTO LEVOU À LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL, A COMPOSIÇÃO DA LUZ BRANCA CONDU-
ZIU À MODERNA FÍSICA ÓPTICA, NA MATEMÁTICA ELE LANÇOU OS FUNDAMENTOS DO CÁLCULO INFINITESIMAL 
(FRAZÃO, 2020). 83
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 BASEANDO-SE NESTE SIMULADOR, E SUA CONSTRUÇÃO IDEOLÓGICA DE TRAZER 
OUTRA REALIDADE, MAJESTOSA E ADMIRÁVEL PARA O PÚBLICO, O SÍMBOLO FOI 
CONSTRUÍDO A PARTIR DO CONCEITO DE SEU FORMATO ARQUITETÔNICO E DE SUA IDEIA 
MÍSTICA, INSPIRADO EM IMAGENS  DO MESMO.

O todo seria decorado com tudo o que é mais 

belo na natureza; os prédios seriam meros 

acessórios, a base do repositório formado 

por um soberbo templo de lados abertos que 

coroava o topo da montanha. Os recintos 

do templo consistiram de campos de flores 

exalando seu cheiro doce como incenso 

oferecido ao Ser Divino (…) Este belo lugar 

seria a imagem de tudo o que garante nosso 

bem-estar; encherá nossos corações com 

um sentimento de alegria e seria para nós 

um verdadeiro Paraíso terrestre Étienne Louis 

Boullée (TAGLIANI, 2018). 

Figura 29 -  Parte interna do cenotáfio

Fonte: Produção pessoal
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 Para trazer transmitir o conceito falado acima, foi escolhida a tipografia Space Grotesk para o 
logotipo da marca, com o intuito de remeter tecnologia, simplicidade e legibilidade, assim, não possuiria 
uma competição visual com o símbolo, que já possui complexidade e ornamento. A modificação feita dentro 
foi com o “A”, o mesmo foi construído a partir de inspirações de runas “wiccas” 10 para transmitir com mais 
afinco todo o arquétipo do mago combinado com a metáfora do cenotáfio de modo a projetar com mais 
precisão a imagem que o projeto passa visualmente.

10/ SEGUNDO AS PALAVRAS DE A OSÓRIO (2004) A BRUXARIA WICCA, SEGUNDO GRIMASSI (2000), É UMA RELIGIÃO 
PAGÃ HERDEIRA DAS TRADIÇÕES E CRENÇAS DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS ANTERIORES AO CRISTIANISMO. 
ALGUNS AUTORES WICCANOS TRAÇAM UMA LINHAGEM QUE VIRIA DIRETAMENTE DA PRÉ-HISTÓRIA PARA OS DIAS 
ATUAIS, OUTROS ACREDITAM QUE A WICCA FOI FORMULADA NA INGLATERRA NA DÉCADA DE 1950.

Figura 30 -  Logotipo e versoes

Fonte: Produção pessoal
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3.2.2 IDENTIDADE
Sonora

 Foi definido para o projeto a necessidade 
de acessibilidade para maior alcance  e inclusão 
de usuários, então será posto no planejamento a 
criação de uma identidade  sonora. Quando aliado 
a outras experiências sensoriais da marca, como a 
visual, pode  tornar-se um facilitador do processo 
cognitivo, associando a memória visual à  memória 
sonora. Lindstrom (2009) descreve que foi verificado 
que o som, se  combinado com imagem, também 
pode apresentar resultados mais favoráveis e se  
destacarem mais, se comparado a ele sozinho. 
 É preciso desenhar atmosferas sonoras e 
a comunicação auditiva com o  mesmo cuidado 
e planejamento que se prepara a comunicação 
visual (GUERRA,  2013).  
 Colocar música no planejamento de 
marketing significa criar experiências sonoras para 
os consumidores e fazer com que as marcas deixem 
de ser provedoras  de serviço para passarem a ser 
provedoras de emoções (GUERRA, 2013). Os  estímulos 
auditivos fazem conexão direta com os circuitos 
emocionais do consumidor e evocam respostas 
afetivas e comportamentais, como aproximação, 
afastamento e  permanência no ambiente (GLINERT 
apud SARQUIS et al., 2015). 
 Com isso, será implementado, conforme 
o que cada tipo de ação projetual requerer, 
elementos sonoros vinculados a identidade visual 
variando desde a vinculação de um som próprio 
para a aparição do logo, como de uma voz guia 
nas ações físicas e som de background do website. 
A presença dessas sonoridades vai segundo as 
propostas de acessibilidade definidas para a 
junção da identidade visual com a sonora. 

3.2.3 PALETA DE
CORES

 Ao se trabalhar com as cores na construção 
de uma identidade visual, tem que se considerar 
o como elas irão refletir na visão do público 
escolhido. Para Alina Wheeler (2008), a cor é usada 
para evocar emoção, expressar personalidade e 
estimular associações. Algumas cores são usadas 
para unificar uma identidade, outras podem ser 
usadas para tornar clara a arquitetura da marca, 
diferenciando produtos ou linhas de negócios. Além 
das cores essenciais da marca, há um sistema de 
paletas de cores para dar apoio às necessidades 
de comunicação. 
 Assegurar a reprodução da cor da marca com 
ótima precisão é uma das diretrizes que integram a pa-
dronização básica e faz parte do desafio que apresenta 
a  proliferação de novas ferramentas da mídia. 
 A cor exerce uma ação tríplice: a de im-
pressionar, a de expressar e a de construir. A cor 
é vista: impressiona a retina. É sentida: provoca 
uma enorme emoção.  E é construtiva, pois, tendo 
um significado próprio, tem valor de símbolo e 
capacidade,  portanto, de construir uma linguagem 
própria que comunique uma ideia (FARINA,  2011). 
 Foi feita uma pesquisa qualitativa online em 
que o questionário era composto por perguntas 
para conhecer os gostos e costumes do nosso pú-
blico-alvo em diante nas redes sociais. A partir disso, 
foi construído um moodboard a partir dos temas 
mais buscados pelo público-alvo nas redes sociais 
seguindo as diretrizes expressas no livro Psicologia 
das Cores e sua conexão com o arquétipo do Mago.    
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 A partir disso foi retirada a paleta de cor 
final, integrada  à identidade visual do projeto, in-
terligando as cores com as palavras chaves que 
formam o projeto e características do arquétipo 
definido. Diante dessas decisões temos o verde 
trazendo a juventude, o laranja a diversão, os roxos 
a tecnologia e o misticismo do arquétipo, e o rosa 
a cultura.  

 Após escolhida as paletas de cores, foi 
testado as combinações de contrastes através 
das plataformas Who Can Use - que compara os 
níveis de contraste de cores conforme a WCAG11 e 
Adobe Color como ferramenta de acessibilidade 
para verificar as tonalidades das cores para os 
três principais tipos de daltonismo. 

11/ A WCAG (WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES) É UM CONJUNTO DE DIRETRIZES SOBRE ACESSIBILIDADE  
PARA CONTEÚDOS DISPONÍVEIS NA INTERNET, QUE APRESENTA RECOMENDAÇÕES PARA TORNAR O CONTEÚDO  
ACESSÍVEL AOS USUÁRIOS, PRINCIPALMENTE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Figura 31 -  Paleta de cor e Gradientes

Fonte: Produção pessoal
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SPACE 
GROTESK
3 Pesos                                                                                         Títulos

 Com a construção de toda a identidade visual, foi 
definido a utilização de cinco tipografias distintas para 
explorar ao máximo a capacidade das variações con-
temporâneas que o projeto permite e suas diferentes 
ações projetuais, como afirma Wheeler: “a tipografia é 
parte essencial em um programa de identidade eficaz”  
(WHEELER, 2008, p. 122). 

ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVXYZ
1234567890

3.2.4 TIPOGRAFIAS
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MONTSERRAT
3 Pesos                                                                                                                Textos corridos

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890

LIBRE 
BASKERVILLE
3 Pesos                                                                                      Contrastes

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890

 Tem-se a tipografia Space Grotesk para 
subtítulos e chamadas secundárias, a Libre 
Baskerville Italic para informações de contraste 
e a Montserrat para textos corridos mais longos. 
A escolha dessas tipografias foi feita de modo 
a trazer uma aparência tecnológica definida a 
partir das nossas palavras-chave combinada com 
o místico do arquétipo e tornar esta experiência 
fantasiosa mais próxima da realidade.
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3.2.5 ELEMENTOS DE APOIO
 Durante a construção do branding de qualquer marca, nota-se que a identidade visual não estaria 
completa sem a adição de elementos visuais de apoio para reforçar o que a marca quer passar e, assim, 
trazer uma melhor proximidade com o público e causar um impacto ainda maior.

 Não existe uma regra entre as formas, mas sim um padrão em ser utilizado em todas as ações 
propostas para o projeto, criando um dinamismo maior. O conceito principal consiste em trazer uma tri-
dimensionalidade maior para a identidade construída, já que a temática se desenvolve em torno da 
realidade aumentada. Os elementos foram construídos em formatos e cores diferentes para proporcionar 
um aumento nos possíveis números de combinações de composições, uma versatilidade, nas identidades 
visual utilizadas ao longo de todo o trabalho.
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Figura 32 -  Elementos de apoio
Fonte: Produção pessoal
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PARA A CONSTRUÇÃO DA ICONOGRAFIA, FOI PRIMEIRAMENTE PENSADO NOS ELE-
MENTOS BÁSICOS DA LINGUAGEM VISUAL, CONSIDERANDO A COMPREENSÃO DO 
ASSUNTO  PELO AUTOR DONDIS (1997), QUE QUALIFICA AS FORMAS COMO PRO-
PRIETÁRIAS DE PERCEPÇÕES PSICOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS, ONDE É FALADO QUE 
AO QUADRADO E AO TRIÂNGULO SÃO ATRIBUÍDOS SENTIDOS SEMIÓTICOS DE SE-
RIEDADE E TENSÃO E AOS CÍRCULOS DE VALORES JÁ ABRANGENTES A PROTEÇÃO 
E A CATALIDEZ (DONDIS,1997, P.34).

3.2.6 ICONOGRAFIA

CAPÍTULO 3 / DESENVOLVIMENTO PRÁTICO Figura 33 - Ícones do projeto imaginar

Fonte: Produção pessoal
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AÇÕES 
Projetuais

3.3

3.3.1 PLATAFORMAS 
DIGITAIS 
IMAGINAR

 As ações apresentadas a seguir tem o objetivo 
de trazer ao usuário uma maior interação e conhe-
cimento diante o seu entretenimento no turismo. O 
desenvolvimento das plataformas digitais como 
aplicativo e o totem, serão as principais ações do 
projeto, onde nelas o usuário terá maior contato 
com a realidade aumentada e o auxílio durante suas 
viagens, tornando suas interações com as demais 
ações projetadas mais prazerosas e facilitadas.

A PARTIR DAS PESQUISAS REALIZADAS NO 
CAPÍTULO 1 ONDE ALÉM DE DISSERTAR SOBRE  
NOSSO TEMA E ENCONTRAR NOSSAS PERSONAS, 
FORAM ELABORADAS PROPOSTAS DE AÇÕES  
PROJETUAIS QUE CONTRIBUEM POSITIVAMENTE 
COM AS PROBLEMATIZAÇÕES APONTADAS.

CAPÍTULO 3 / DESENVOLVIMENTO PRÁTICO

3.3.1.1 APLICATIVO

 O aplicativo é a ação projetual principal, pois, 
visando sua portabilidade em dispositivos móveis 
e a facilidade com que o usuário pode ter suas 
interações, registros, compartilhamento de suas 
experiências e poder transmitir informações de co-
nhecimento de forma intuitiva sem muitos esforços. 
Até os dias atuais, os celulares são os dispositivos 
mais utilizados na interação tanto das redes sociais, 
quanto na utilização de realidades aumentadas, 
por conta do seu tamanho e por caminhar com 
seus usuários o tempo todo, isso pode ser visto 
em diferentes ações que utilizam a realidade 
aumentada como, por exemplo, o Instagram, Tik Tok, 
e diversas outras plataformas, se tornando mais 
viável ao contato de maior número de usuários. 
A plataforma pretende, além de proporcionar ex-
periências com realidade aumentada nos pontos 
turísticos e patrimônios culturais, de também servir 
como uma plataforma híbrida que combina a visua-
lização de um mapa para que o usuário saiba onde 
ele está, e também servirá como uma rede social 
que pode ser utilizada por criadores de conteúdo 
para fazer a divulgação de seus trabalhos, como 
também proporcionar suas interações de realidade 
aumentada criada por eles.
 Após estabelecer as estruturas básicas que 
compõem o aplicativo, se passou para a fase da 
construção do fluxo de informações e telas da 
plataforma a partir de wireframes, definidos por 
Garret (2011) no Plano Estrutura e Plano Esqueleto. 
 Dentro desta fase se constrói o aplicativo na 
totalidade, como as funcionalidades serão apre-
sentadas para uma melhor usabilidade do usuário 
final. Como uma etapa feita a partir de estudos 
para sua construção, logo após toda a formação 
do aplicativo é iniciada a etapa de Testes com 
Usuários, que possui o intuito de realizar testes de 
usabilidade e de interface para ter um produto final 
mais assertivo aos objetivos propostos e ao públi-
co-alvo do projeto. Estes testes e considerações 

gerais sobre sua construção serão apresentados 
no Capítulo 4.
 O fluxograma visa estabelecer os caminhos 
que serão percorridos pelo usuário durante sua 
experiência de uso. Sua construção é feita a 
partir de cores para definir as diferentes funcio-
nalidades, as telas de navegação da plataforma 
que compõem cada ação feita pelo usuário e 
suas características principais, sendo este feito 
de forma objetiva para poder ser organizado de 
forma estrutural.
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Figura 34 - Fluxograma do aplicativo
Fonte: Produção pessoal

99



01

CAPÍTULO 3 / DESENVOLVIMENTO PRÁTICO

 Após a conclusão das funções que poderão ser feitas pelo usuário da etapa de construção do fluxograma, 
o próximo passo se tornou a criação do wireframe do aplicativo desenvolvido durante a etapa do Plano Esqueleto. 
O wireframe segundo Garret (2011), determina o espaço e a hierarquia das informações em uma interface, nele é 
colocado os componentes da página para poderem ser organizados a partir das ações definidas no fluxograma, 
e combinados interessar-se entender a estrutura de total de todas as funcionalidades.

Loading Increver-seLogin

Home cameraReels Tragetória
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 Os wireframes seguem uma estruturação e organização feita a partir de um grid, utilizado em todas 
as diferentes ações projetuais, ela é descrita a partir da etapa de design thinking e dos métodos práticos 
abordados pelo estúdio The Negra, descrito anteriormente. Seu intuito é organizar de forma visual e eficiente 
os ícones e as informações expostas aos usuários.

Informações turísticas Perfl do usuárioPerfl 

ConfguraçãoPesquisar Figura 35 - Wireframe do aplicativo
Fonte: Produção pessoal

101



01

CAPÍTULO 3 / DESENVOLVIMENTO PRÁTICO

 Apresentado toda a construção do wireframe, chega-se a parte do design visual das interfaces 
dentro do Plano Superfície, proposto no método de Garrett (2011), onde nelas foram criadas e concebidas 
a partir de tipografias, ícones, elementos visuais, cores e a tecnologia principal da realidade aumentada, 
tudo em congruência para deixar o aplicativo coerente à identidade do projeto.
 A partir disso, o usuário terá agora em suas mãos novas experiências e interações. O aplicativo 
inicia-se já na tela de loading, onde ele tem acesso às opções de criação de conta, login e a leitura das 
políticas de privacidade e termos de uso, tendo seu primeiro contato ao se cadastrar com nome de usuário, 
email e senha.

Loading Page Increver-se/Login Increver-se Inscrever-se

Increver-se LoginIncrever-se Increver-se

Figura 36 - Telas do aplicativo (1)
Fonte: Produção pessoal
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 Passando por essas etapas citadas acima, o desfrutador se encontrará na tela inicial, a tela de 
scanner. Nela, em seu canto superior esquerdo, ele tem o acesso às configurações, sendo elas as opções 
de melhorias de visibilidade (alterações de tamanho de fonte), leitor de tela e melhorias de audição. Na 
parte inferior no centro da tela ele pode registrar a interação que está presenciando e também comparti-
lhá-la em suas redes sociais ou até mesmo no seu próprio perfil do Imaginar. Encontrando-se nas laterais 
desta funcionalidade estão as opções de reels e de mapa.

Compartilhar ConfguraçõesConfgurações Meus Dados

Scanner Registro/SalvoRegistro Mais informações

Figura 37 - Telas do aplicativo (2)
Fonte: Produção pessoal
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 Adentrando a opção de mapa o usuário poderá retornar para tela inicial, ver sua localização atual e 
onde encontrar outros pontos de interação com a realidade aumentada próxima a ele, ação de pesquisa 
no app, ter acesso a uma breve descrição do local que ele está em relação à cultura e história. Nesta tela 
ele tem opções de navegação de rota até os locais escolhidos, podendo seguir pelo aplicativo ou abrir em 
outro navegador instalado em seu dispositivo móvel.

Mapa Mapa/Visão3dMapa/Seleção Mapa/Visão3d

Visão3d/ Trajetoria Reels/Prévia  
do Perfl

Reels Reels/Prévia  
do Perfl

Figura 38 - Telas do aplicativo (3)
Fonte: Produção pessoal
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 Navegando para o reels, opção encontrada na tela inicial, o desfrutador tem acesso a uma tela de 
scroll infinito de vídeos de experiências registradas e compartilhadas por outros usuários do aplicativo 
pelo mundo. Em cada vídeo, é possível curtir, compartilhar, ver uma prévia do perfil de quem postou o 
conteúdo, seguir o mesmo e entrar em seu perfil para ver mais postagens. Aqui também é possível ver mais 
informações sobre o local onde a realidade aumentada registrada se encontra, ver o mapa com uma rota 
para a RA, voltar para a tela inicial e ir para a opção de pesquisa.
 Ao pesquisar palavras chaves ou nomes de usuários o desfrutador tem um acesso mais rápido a 
quem, ou alguma interação que ele procura.
 Já em seu próprio perfil, ele encontra novamente a opção de configurações, voltar para a tela inicial, 
alterar seus dados de usuários, como também, ver suas postagens, pessoas que seguem ele e quem ele 
segue, seus stories e likes.

Reel/Perfl Criador BuscarReel/Perfl Criador Perfl Usuário  
logado

Figura 39 - Telas do aplicativo (4)
Fonte: Produção pessoal
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Figura 40 - Tela do Site(1)

Fonte: Produção pessoal
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Figura 41 - Tela do Site continuação (2)
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3.3.1.3 TOTEM

 Localizando-se ao lado de um ponto turístico, 
será com esta ação que o público terá interações 
não só de realidade aumentada, como também, 
terá detalhes sobre os pontos a volta, sendo eles, 
restaurantes, pontos de lazer e turísticos. Além de 
proporcionar experiências ao usuário em sua tela 
inicial de scanner, o mesmo pode registrá-la e com 
o auxílio do QR Code, localizado no canto inferior 
direito da tela, ao ser escaneado salva a imagem 
em na galeria de fotos de seu dispositivo. Na mesma 
ele pode acessar a opção de visualização de um 
mapa, que mostra o local atual do totem onde o 
visitante está o acessando, em relação a outros 
totens e monumentos mais próximos a ele.
 No mapa ele tem a ação de rota que irá pro-
porcionar ao usuário a visualização 3D (como o 
mesmo está vendo o ambiente) e 2d do local. Caso 
deseje ir para outros lugares ou totens próximos, ele 
pode ver a rota até o mesmo e escanear o QR Code 
disponibilizado no canto inferior direito da tela para 
abrir no aplicativo de localização e mapa instalado 
em seu dispositivo móvel.
 As interações diferirão em cada um, pois, ele 
depende do tipo de turismo onde ele está inserido, 
trazendo para o espectador não só a Realidade 
Aumentada, mas também experiências por áudio 
8D, gamificação com o ambiente e sensitivas, 
trazendo assim, o público para uma imersão de co-
nhecimento e sensações relacionada com o ponto 
turístico visitado. 
 Trabalhando em conjunto com o totem, 
alguns locais que possuem construções poderão 
futuramente ter a oportunidade de uma interação 
com a projeção como um bônus nas suas interações. 
Sendo projetado em paredes ou nos monumentos 
próprios, ele trará uma experiência de gamificação e 
visualização de suas ações e movimentos em modo 
de projeção, com isso, a interação se espalha e será 
presenciada por todos que estiverem no local.
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Tela de Scanner Tela de Mapa

Tela de CódigoTela de Trajeto

Tela principal, onde o usuário pode 
ver e interajir com a 

realidade aumentada

Tela mapa, nela é possivel ver o 
percurso de um ponto turístico e 

mostrar a distandia até ele

Tela mapa trajetória, nela é possivel 
ver o percurso de um uma localzação 

até o ponto turístico e adicionar a 
localidade no trajeto do aplicativo

Tela Codigo, caso o usuário tela 
problemas em escanear o Qr 

code, existe tambem a opção de 
codigo, que pode ser adicionado na 

pasquisa do aplicativo
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Figura 43 - Wireframe do Totem 
Fonte: Produção pessoal

Tela de Idiomas Tela de mais informações

Tela de Registro

Na opção idioma, o utilizador do 
totem pode alterar o idioma do 
mesmo para conseguir ter mais 

facilidade com a utilização

Ao clicar no icone de informações, 
informações sobre os locais são 
mostrados ao usuário atravéz de 

realidade aumentada 

Ao clicar no icone de informações, 
informações sobre os locais são 
mostrados ao usuário atravéz de 

realidade aumentada 
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Tela de Scanner Tela de Mapa

Tela de Trajeto Tela de mais informaçõesTela de Código

CAPÍTULO 3 / DESENVOLVIMENTO PRÁTICO

Tela de CódigoTela de Registro

Figura 44 - Telas da ação projetual Totem
Fonte: Produção pessoal

Tela de mais informações

Tela de mais informações
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3.3.1.4 QR CODE

 A função do QR Code vem de ser um meio 
de reconhecimento de imagem interagindo 
através dos aparelhos mobiles. Para o trabalho 
será usado como uma forma de trazer a 
identidade visual do projeto ao ser utilizado nas 
exposições/serviços de realidade aumentada 
criados pelos criadores de conteúdo, além de 
instigar a curiosidade do público ao tentar saber 
como o conteúdo será apresentado.

Figura 45 - Qr code com a identidade 
visual do imaginar

Fonte: Produção pessoal
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3.3.1.5 KIT VIAGEM

O kit vêm como itens que irão auxiliar o turista em todas as suas viagens, contendo os itens que mais são 
mais essenciais e mais utilizados atualmente como um porta passaporte, caderno de anotações, cartão 
de identificação de mala, caneta e máscara de dormir, além disso, servirá como uma fonte complementar 
de renda para o projeto Imaginar. 

Figura 46 - Kit Viagem com a identidade 
visual do imaginar

Fonte: Produção pessoal
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3.3.1.6 SOFTWARE

 Atualmente os softwares para a criação e utilização de realidade aumentada possuem alguns 
empecilhos para que eles não se tornem tão viáveis para um grande público, como o Unity por ter a 
dificuldade em manuseio por ser necessários conhecimentos mais técnicos do assunto, o Adobe Aero que 
há muitas opções de criação, mas não tem como exportar o projeto e também como o Spark AR sendo este 
muito limitado as específicas redes sociais, Facebook e Instagram.
 O intuito desse novo software é de possibilitar que os usuários, mais especificamente o público 
secundário, possam fazer suas próprias criações de RA que serão utilizadas na plataforma do Imaginar, 
tendo tudo o que ela precisa sem ter que se utilizar de recursos externos para produzir e divulgar para as 
outras pessoas.
 O software terá uma integração com as ações do totem, da projeção e do aplicativo facilitando 
o compartilhamento desses projetos, da obtenção de informações sobre eles e, por consequência, uma 
maior propaganda dos criadores para o público geral aumentando seu engajamento.
 Nele o usuário poderá criar a RA do modo que quiser, tendo acesso a configurações e modelos 3D 
prontos, com a possibilidade de ter a opção de salvar na nuvem e trazer para o Imaginar. Também poderá 
escolher com que cidade/estado ou país ele quer que sua criação apareça, sendo esses compartilhados 
para o aplicativo, totem e projeção. 
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AÇÕES 
Divulgação

3.4

3.4.1 REDES SOCIAIS
 Nas redes sociais, com base nas pesquisas 
feitas no capítulo de metodologia e pesquisa sobre 
nosso público-alvo, foi visto que as plataformas 
mais acessadas pelos usuários são o Instagram, 
que possui conteúdos mais visuais e o Twitter tendo 
mais posts de textos. Algo que é comum nessas 
redes é a facilidade e a rapidez na visualização, 
compartilhamento e geração de conteúdo. 
 Tendo em vista a identidade do Imaginar, 
os perfis criados nestas redes  sociais serão de 
intuito amigável, trazendo conhecimento de sobres 
locais e  instigando o público de formas visuais e 
auditivas, a quererem conhecer novos lugares e ter 
as experiências divulgadas. Com isso, para atingir 
os usuários a construção dos posts são coloridas 
e utiliza da versatilidade da marca e se adequar 
aos temas discutidos, podendo eles serem sobre 
cultura, arte, divulgação de projetos e criadores 
de conteúdo, moda, música, monumentos e entre 
outros, como é apresentado abaixo.

 Para o desenvolvimento dos posts para as 
redes sociais, foi desenvolvido um planejamento 
para pensar nos diferentes modelos de postagens 
feitos pelo projeto a partir dos gostos pessoais 
estabelecidos e divulgados pelo público-alvo 
primário, como também pensando na divulgação 
não somente das outras ações projetuais, mas na 
combinação das peças feitas pelo Imaginar.
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 O propósito dos “posts de divulgação de 
criadores de conteúdo” é alimentar as redes sociais 
com projetos desenvolvidos por criadores de 
conteúdo de todo mundo, com o intuito de chamar 
aqueles que estão perto para estar na exposição 
feita por eles, mas também divulgar as pessoas no 
aplicativo do Imaginar.

POSTS DE 
divulgação

 Os “Posts de memes culturais” tem como 
intuito a criação de Posts humorísticos e satirizados 
trazendo obras de arte e patrimônios culturais para 
engajar com o público e gerar compartilhamento, 
neles são retratados obras conhecidas e aquelas 
menos conhecidas.

POSTS DE 
Memes Culturais

Figura 47 - Post de divulgação

Fonte: Produção pessoal

Figura 48 - Post de Memes Culturais

Fonte: Produção pessoal
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 Para criar engajamento com o público-al-
vo primário, o intuito dos “post de curiosidades 
de filmes e séries” é trazer curiosidades do mundo 
do cinema e também recomendações para os 
acessantes do perfil do Imaginar nas redes sociais.

POSTS DE 
Curiosidades de flmes 
e séries

 O intuito dos “Posts de expositores de Ra” é 
trazer ilustrações e obras em 3ds de criadores de 
conteúdo que trabalham com o Imaginar, para 
demonstrar o potencial criativo e as construções 
feitas por eles na plataforma.

POSTS DE 
Expositores de RA

 A construção dos “Posts de curiosidades 
sobre realidade aumentada” servem para criar 
curiosidade e divulgar as notícias mais recentes 
sobre realidade aumentada no mundo, como 
também os avanços nessa tecnologia e outras 
formas de aplicações.

POSTS DE 
Curiosidades de 
realidadde aumentada

Figura 49 - Post de Espositores de RA

Fonte: Produção pessoal

Figura 50 - Post de Curiosidades de RA

Fonte: Produção pessoal

Figura 51 - Post de Cusiodiades de filme

Fonte: Produção pessoal
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Figura 52 - Aplicação dos post

Fonte: Produção pessoal
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 COM O INTUITO DE DIVULGAR O PROJETO 
NA TOTALIDADE, ESTES ESTARÃO ESPALHADOS 
PELAS CIDADES PARA TRAZER CURIOSIDADE AO 
PÚBLICO E  PROPORCIONAR UMA EXPERIÊNCIA 
DE INTERAÇÃO COM A REALIDADE AUMENTADA, 
TRAZER INFORMAÇÕES SOBRE O APLICATIVO 
E INSTIGAR O ESPECTADOR A PROCURAR MAIS 
DESSE  ENTRETENIMENTO. 
 OS POSTERS TERÃO CORES VIBRANTES 
DA PALETA DE COR DA IDENTIDADE VISUAL  DA 
MARCA, PODERÃO CONTER IMAGENS, COLAGENS 
E ILUSTRATIVOS, SENDO ASSIM, POSSUÍRAM  A 
DINÂMICA E VERSATILIDADE DO LOGO.

2.4.1 CARTAZES 
Interativos
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AS PÁGINAS A SEGUIR CONTÊM
INTERAÇÃO DE REALIDADE AUMENTADA

PRIMEIRO, ABRA A CÂMERA DO SEU CELULAR E Escaneie  
O QR CODE QUE ESTA AQUI DO LADO;

AGORA, Clique no link QUE APARECERÁ EM SUA TELA;

CASO ELE NÃO TE LEVE DIRETAMENTE PARA O APLICATIVO 
INSTAGRAM, CLIQUE NO MESMO QUE SURGIRÁ COMO OPÇÃO PARA 

A EXIBIÇÃO;

PRONTINHO! AGORA Mantenha sua câmera posicionada e 
aguarde uns instantes PARA APROVEITAR O CONTEÚDO!

Atenção
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Figura 53 - Aplicação dos post

Fonte: Produção pessoal
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Figura 54 - Aplicação dos post

Fonte: Produção pessoal
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Figura 55 - Aplicação dos post

Fonte: Produção pessoal

127

Figura 56 - Aplicação dos post

Fonte: Produção pessoal
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Figura 57 - Aplicação dos post

Fonte: Produção pessoal
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Figura 58 - Sacola ecnológica 
do imaginar

Fonte: Produção pessoal
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Figura 59 - Stories de divulgação 
do projeto

Fonte: Produção pessoal

Figura 60  - Crachá de espositores do 
imaginar

Fonte: Produção pessoal
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Figura 61 - Cartaz expositivo  
de demonstração

Fonte: Produção pessoal
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Figura 63 - Cartaz expositivo  
de demonstração (3)

Fonte: Produção pessoal

Figura 62 - Cartazes interativos (2)

Fonte: Produção pessoal
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Figura 64 - Ticket de explosição 
imaginar

Fonte: Produção pessoal
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Figura 65 - Cartaz do mapa de  
Auckland com a localização dos totens

Fonte: Produção pessoal
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Planos de Teste de usabilidade
             PROTOTIPAÇÃO 
E TESTES PRÁTICOS

 Cap4//

Prototipação

Resultado das validações
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 Realizados os desenvolvimentos das 
ações projetuais planejadas para este trabalho 
e tudo que foi discutido nos capítulos anteriores 
acerca das fases de Imersão e Ideação, 
chega-se à próxima etapa do método utilizado 
no trabalho, do Design Thinking, a Prototipação. 
Para Vianna (2012, p. 121), um protótipo é a tangi-
bilização de uma ideia, a passagem do abstrato 
para o físico para representar a realidade, 
sendo assim, a prototipação tem como função 
auxiliar a validação das ideias geradas e apesar 
de ser mostrada apenas nas últimas partes do 
Design Thinking, não representa a finalização 
do processo inteiro podendo ocorrer junto das 
etapas anteriores.
 Durante esta etapa é fundamental que 
se tenha em princípio uma ótica a partir de 
duas perspectivas, uma da própria equipe do 
projeto e outra do usuário. A primeira dá-se 
na formação das ideias do projeto, sendo 
necessário realizá-las com um detalhamento e 
fidelidade maior; já a segunda dá-se ao usuário, 
após interação com o protótipo apresentado, 
possa avaliá-los e contribuir positivamente 
para a evolução e melhoramento do projeto.
 Dentro outros conceitos apresentados 

por Vianna (2012), têm que, ao se concretizar 
e realizar um protótipo de um projeto 

deve-se considerar dois tipos de níveis: o 
de fidelidade e o de contextualidade. O 

de fidelidade refere-se ao caminho 
completo da realização de um 

protótipo desde uma representação conceitual 
(baixa fidelidade), até algo que chegue próximo 
à solução final (alta fidelidade). A de contextua-
lidade relaciona o ambiente em que o produto 
será usado nos testes, podendo ou não envolver 
usuários finais, dependendo da situação.
 Com isso, os protótipos reduzem as 
incertezas do projeto, pois são uma forma ágil 
de abandonar alternativas que não são bem 
recebidas, portanto, auxiliam na identificação 
de uma solução final mais assertiva. (VIANNA et 
al, 2012, p. 124) Sendo assim, foram desenvolvi-
das as versões que simularam a versão final do 
produto, e para este projeto, foram realizados os 
testes de usabilidade com os usuários externos 
na ação projetual do aplicativo e para as 
outras ações, só será possível com os membros 
internos deste grupo devido a fatores que im-
possibilitaram um teste mais completo, onde 
explicamos mais adiante.

MÉTODO E 
CONCEITO 
DE Criação

4.1

P
assagem

 do abstrato para o físico para representar a realidade
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Figura 67 - Níveis de fidelidade  
e contextualidade

Fonte: https://www.mjvinnovation.com/pt-br/
blog/papel-prototipagem-design-thinking/

Fidelidade

Representação conceitual/
Análoga à ideia

“Mock-up” da ideia:
Representação mais 
similiiar possivel da ideia

Representação 
de aspectos da ideia

Contextualidade

Em ambiante 
controlado

Usuário final ou
ambiente final

Usuário final e
ambiente final

Qualquer usuário
qualquer ambiante
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Validação

Fidelidade Contextualidade

Figura 66 - Perspectivas importantes para 
construção do projeto 

Fonte:  https://www.mjvinnovation.com/pt-br/
blog/papel-prototipagem-design-thinking
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 Após o desenvolvimento e a criação dos 
protótipos apresentados anteriormente, seguiu-se 
para a etapa de avaliação da interface principal, 
sendo ele o aplicativo. Estes testes foram feitos 
para avaliar a competência da plataforma e 
registar os resultados a partir de usuários reais, e 
poder averiguar a quantidade de erros que a ação 
projetual possui e amenizar consequentemente 
seus defeitos.(FERREIRA, 2002)
 A importância do teste de uma interface, 
também é defendida por Nielsen (apud ARNOLD, 
2011) ao dizer que considera a usabilidade inerente 
de qualquer interface, já que elas possibilitam 
chegar a resultados que satisfaçam, sejam eficazes 
e possibilitem que os usuários consigam fazer a 
realização de tarefas. Desta forma, uma interface 
pode ser enumerada em cinco parâmetros para 
medir sua usabilidade. A primeira dela é: ser Fácil 
de Aprender, isso significa que a plataforma é 
intuitiva ao ponto de conseguir navegar por ela e 
aprender a utilizá-la sem muitas dificuldades; Fácil 
de lembrar, mesmo que o usuário a utiliza ocasio-
nalmente, a interface não precisa ser reaprendida; 
Possuir poucos erros, sendo assim, tanto na sua 
usabilidade quando também em erros feitos pelo 
usuário, que consegue por vez recuperar o estado 
anterior ao erro; Agradável ao usar, por fim, os 
usuários conseguem aproveitar seu uso e se sentem 
satisfeitos com o sistema.
 Para que os testes possam ser executados 
de forma eficiente, (Rub 1994 apud, FERREIRA, 2002) 
descreve uma metodologia de avaliação que 
seguem os princípios estabelecidos por Nielsen, 
escrito anteriormente, e estabelece um ciclo de 
vida para o desenvolvimento de um produto, que 
oferece a oportunidade de identificar as deficiên-
cias existentes em um sistema, estes testes podem 
ser conferidos no gráfico a seguir:

4.2 PLANOS DE 
Teste de 
usabilidade

 Baseando-se na imagem anterior temos os 
seguintes testes de usabilidade: 
 Teste de Exploração, este é efetuado quando 
o produto ainda está num estágio mais inicial de 
definições com os perfis dos usuários já definidos e 
seu objetivo é avaliar a efetividade da concepção 
preliminar e conhecer a concepção do usuário ou 
modelo mental do produto; 
 Teste de Avaliação, que pode ser realizado no 
início ou durante o processo depois que tudo já está 
organizado e tem como seu propósito expandir o que 
foi conseguido no teste de exploração avaliando 
a usabilidade em um nível baixo de operações e 
aspectos do produto examinando e avaliando como 
o conceito foi implementado efetivamente; 
 Teste de Validação certificará a usabilidade 
do produto perto de sua liberação oficial no mercado 
e seu objetivo é verificar como o produto se enquadra 
em relação a padrões de usabilidade, padrões de 
desempenho e padrões históricos, (que estabeleci-
dos no início do projeto após intensa pesquisa de 
mercado e comportamental por parte do grupo 
para sua criação) também validando o funciona-
mento da integração de todos os componentes;
Teste de Comparação que não tem uma especifi-
cidade única durante o projeto, em suma, pode ser 
usado como uma junção dos demais testes sendo 
que seu objetivo é realização de comparações em 
todos os níveis. (RUB, 1994 apud, FERREIRA, 2002)
 A partir dos conceitos apresentados no 
Design Thinking de Vianna (2012) para a criação da 
prototipagem da ação projetual e a metodologia 
de Testes de Usabilidade apresentada por Ferreira 
(2002), foi avaliado e documentado a performance 
do aplicativo que por seguinte será exposto às 
mudanças feitas desde o teste de Exploração com 
os públicos primários e secundários do projeto.

CAPÍTULO 4 / PROTOTIPAÇÃO E TESTES PRÁTICOS

Figura 68 - Processo do desevolvimento 
de produto

Fonte: Produção pessoal
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 Partindo da prototipação da plataforma, 
foram feitas as validações a partir da exploração 
das telas primordiais, sendo elas, as jornadas 
principais do usuário no aplicativo. Estes testes 
foram realizados com uma segmentação de público 
mais ampla, não necessariamente condizente com 
o público-alvo da ação projetual, para ser possível 
avaliar e compreender a facilidade de o usuário 
executar as ações disponíveis e desejadas no 
aplicativo, as mudanças feitas na plataforma após 
os primeiros testes se apresentam satisfatórias, já 
que resolveram problemas que poderiam ocorrer 
futuramente durante os testes de avaliação, 
embora significativamente simples, elas alteram 
a relação dos scrolls que aconteciam em diversas 
telas da ação projetual, como também adição de 
modos de retorno para telas anteriores e maiores 
contrastes nas informações por escrito, dentre os 
feedbacks listados pelos entrevistados, pontos 
importantes como a linguagem, tamanho de fonte 
e cor não obtiveram críticas.
 Continuando os testes de avaliação, desta 
vez partiu-se para o público-alvo onde foi elaborado 
um roteiro baseado nos princípios de Ferreira (2002), 
que seria utilizado como um guia para permitir o 
uso de uma linguagem mais aproximada com a dos 
entrevistados durante o teste de avaliação. 

 Após essa criação, foi definido a quantidade 
suficiente de pessoas para validar os testes a 
partir do artigo de Nielsen (2000), em que ele afirma 
que se é necessário apenas cinco usuários para 
realizar um teste de uma interface. O autor ainda 
explica que com esse número é possível capturar 
as informações mais relevantes, enquanto, a curva 
de aprendizagem e feedbacks começam a ser 
nivelados e os apontamentos por parte do público 
começam a se repetir. 
 Seguindo as etapas, foi definido o meio 
mais viável de realizar os testes com os entrevis-
tados. Devido ao contexto atual da pandemia da 
COVID-19, a melhor forma encontrada para realizar 
este processo com o público-alvo foi através 
dos meios virtuais de comunicação utilizando a 
plataforma de “bate-papo”, Teams, o qual era 
possível acompanhar remotamente o usuário 
testando o protótipo do aplicativo projetado e 
obter seus comentários durante sua usabilidade.
 Em seguida a realização dos testes foi de-
senvolvida uma análise sobre as realizações das 
tarefas realizadas pelo público descrito no roteiro. 
Com base nos apontamentos obtidos foram feitas 
modificações e melhorias no protótipo de alta 
fidelidade do aplicativo que segue abaixo.

4.3 RESULTADO 
DAS Validações
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 Dentre os primeiros testes os feedbacks 
obtidos foram em questão a funcionalidade de 
edição na tela de dados de cadastro do usuário, foi 
notado haver uma diferenciação visual perceptível 
de mudança entre esta tela sem a funcionalidade 
ativada e a mesma logo após clicar na opção de 
edição. Para isso, foi colocado na interface uma 
mudança na cor e nos campos simbolizando de um 
jeito mais claro após a ação o usuário agora pode 
editar suas informações caso deseje.
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Figura 69 -  Mudanças do aplicativo 
após teste com usuários (1)

Fonte: Produção pessoal
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 Algumas mudanças foram em relação aos 
gradientes usados na construção visual das telas 
do aplicativo que o deixam muito carregado 
em conjunto com outros elementos, sendo seu 
excesso removido.

Figura 62 - Mudanças do aplicativo 
após teste com usuários (2)

Fonte: Produção pessoal
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 Os pontos de melhorias dentre os testes se 
focaram em padronizações de linguagem de texto, 
para deixar o protótipo mais parecido com o real, a 
inclusão de funcionalidades como a adição do ícone 
de ampliar conteúdo para que o usuário obtivesse um 
espaço maior para a leitura de textos longos.
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Figura 70 - Mudanças do aplicativo 
após teste com usuários (3)

Fonte: Produção pessoal
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 Para o melhor entendimento das funcionalidades e caminhos pelo qual o público poderia navegar na 
plataforma a iconografia foi alterada, pois, mesmo não possuindo dificuldades para a navegação alguns 
ícones como, o de ampliar conteúdo para visualização e o de modificar a vista para a visão 3D, causavam 
confusão e hesitação na tomada de decisões. Com essas mudanças foram feitas melhorias em como ir 
para os caminhos desejados, assim, diminuindo a jornada do usuário para seu objetivo e facilitando suas 
tomadas de decisões.

Figura 71 - Mudanças do aplicativo após teste 
com usuários (4)

 

Fonte: Produção pessoal
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 Para uma utilização mais prazerosa 
e funcional da navegação do mapa, foram 
adicionados budgets, balões como pins para 
visualizar mais informações sobre locais próximos 
de onde o usuário está, sendo eles, pontos 
turísticos de interesse do público-alvo como res-
taurantes, bares, lojas, entre outros. 
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Figura 72 - Mudanças do aplicativo 
após teste com usuários (5)

Fonte: Produção pessoal
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 Analisando de forma geral a realização dos 
testes, pode-se concluir que os usuários entrevista-
dos conseguiram entender todo o projeto e percorrer 
as jornadas no aplicativo com facilidade, pois eles 
conseguiram se guiar diante aos elementos visuais 
como ícones dispostos na tela. Um ponto muito 
importante notado foi que as ações principais e 
complementares foram executadas sem dificulda-
des, a partir disso, se seguindo em melhorias para 
uma ideação de construção real do aplicativo 
não obteria dificuldades por parte de usabilidade 
dentre o público-alvo do projeto.
 O fato de uma criação de um aplicativo com o 
foco em realidade aumentada, localização e entre-
tenimento, tem suas dificuldades em se concretizar 
como rede social por se espalhar por um público 
muito vasto e ser usado com frequência, porém, 
pensando em futuras interatividades e integrações 
com outros aplicativos isso pode fortalecer sua 
usabilidade enquanto construção real.
 Em geral, o projeto que mesmo com modi-
ficações realizadas e outras possíveis futuras, 
o mesmo mostrou-se intuitivo, funcional e 
usual ao público, sendo interessante e um 
modo diferente de criar experiências 
memoráveis em meio ao turismo.

Um modo diferente de cr
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 Conclui-se assim após o término do 
presente trabalho a amplitude de atividades 
que exercem o papel do Design, que foi da 
produção de artefatos e dos meios de comu-
nicações gráficos, passou a ser uma área de 
conhecimento e pesquisa consegue construir, 
transformar e adaptar cenários e situações e 
avaliar os potenciais de crescimento presente 
neles e possibilitar a construção de novas 
culturas emergentes.
Entre as mais valiosas lições adquiridas está 
a importância da estruturação  metodoló-
gica aqui exposta, já que elas possibilita-
ram compreender, aplicar e validar de forma 
prática todo o projeto para melhor atender as 
necessidades do público-alvo, as trajetórias 
e os possíveis caminhos que pudessem ser 
explorados no turismo para o turista nessa nova 
jornada pós pandemia. 
Isso ficou mais evidente com a união entre 
os conceitos anteriormente apresentados, 
respectivamente Design Digital, Turismo 

Cultural e Realidade Aumentada, quando 
adicionado ao Design Thinking, ajudou 

a fortalecer as estruturas teóricas e 
práticas exploradas sobre os conceitos 

e com a segmentação do público-
-alvo notou-se que o projeto 

possuía o potencial 

não apenas de trazer novas experiências para 
o turismo cultural, patrimônios e todos os 
aspectos de englobam este setor, mas possibi-
litou entender um diferencial ainda inexplorado 
com a realidade aumentada e o espaço turístico, 
a criação e interação com obras e exposições 
criados por pequenos e médios criadores de 
conteúdo, resultando na unificação entre o im-
pulsionamento turístico e em um novo mercado 
de trabalho ainda pouco explorado.
Devido às limitações existentes durante o 
projeto, foi possível a partir de insights poderosos 
compreender as mudanças e diretrizes que 
devem ser consideradas para ampliação 
e execução do projeto em maior escala. A 
primeira delas condiz à realidade aumentada 
que, após testes com sistemas já existentes 
no mercado, como o SparkAr, descobriram-se 
imperfeições no software para a criação de 
projetos autorais na plataforma que dificultam 
a execução de RAs e a possibilidade de um 
estudo mais aprofundado de como é possível o 
melhoramento e criação de um software para o 
Imaginar que atenda essas necessidades. 
Além das incoerências com o software, a 
criação de projetos, até o momento, precisa 
ser realizada com arquivos com tamanhos 
compactos e leves. 

CONSI
DERAÇÕES

FINAIS

T
ran

sform
ar, adaptar cenários e e possibilitar a construção de novas culturas emergentes

 Isso foi percebido diversas vezes principal-
mente na utilização de realidades aumentadas 
em diferentes dispositivos, o que confirma os 
dados apresentados anteriormente sobre o 
quão recente a realidade aumentada ainda 
está, atualmente, em níveis mais complexos de 
aplicação, principalmente com os softwares 
utilizados nos celulares até o momento.
 Ressaltando que o caráter do projeto é 
experimental, é necessário um período maior 
de testes, assim como a possibilidade para sua 
construção real do aplicativo e das outras ações 
projetuais à junção da realidade aumentada 
para a realizar testes com a sua interação de 
caráter mais fiel e validar sua usabilidade.
 Embora as limitações ocorrentes durante a 
trajetória do projeto, o trabalho possui potencial 
para seguir, não apenas na construção das 
ações projetuais, mas também de sua divulgação 
através das ações de divulgação, que comple-
mentam a existência e conhecimento para o pú-
blico-alvo e seu engajamento junto ao Imaginar, 
com a implementação e expansão em cidades 
do Brasil, como também em outras regiões.
 Com o intuito além de profissional e expe-
rimental, este Trabalho de Conclusão de Curso 
auxiliou a entender a importância do Design 
Digital e sua relação futura com o mercado, 
sociedade, cultura e principalmente novas 
tecnologias emergentes no mercado digital, 
que podem cooperar com as ferramentas 
deste setor para resolver problemas, encontrar 
novas oportunidades ainda não exploradas 
ou não aperfeiçoadas presentemente, visto e 
reforçando que, o tema e a problematização 
discutida se modifica a cada dia, possibilitando 
novas abordagens.
 Em suma, nosso grupo almeja que o 
presente trabalho possa ser aplicado para 
ajudar a impulsionar não só o conhecimento 
desta ferramenta que é a realidade aumentada, 
mas, em simultâneo, ajudar a construir 
espaços turísticos mais fáceis, com maiores 
permanência e entretenimento.
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