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RESUMO
Usos inovadores das novas tecnologias no varejo estão constantemente na mira
de pequenas e grandes empresas. Uma das tecnologias mais promissoras diz respeito à
Realidade Aumentada (RA). Nos últimos anos no Brasil, o número de pessoas que
fazem uso de plataformas potenciais de RA – como smartphones e tablets – cresceu de
forma exponencial. Este aspecto é particularmente interessante para empresas no setor
do varejo que procuram novas soluções para atrair clientes, aumentar a sua satisfação e
com isso originar aumentos nas vendas. Um aspecto importante da jornada do cliente
diz respeito à rapidez, conforto e adequação do manuseamento de equipamentos e
resolução de eventuais problemas técnicos que possam surgir com os mesmos. No
entanto, o uso de soluções de RA para este efeito é escasso e pouco estudado.
O objetivo principal do presente trabalho consistiu na comparação de
indicadores objetivos de desempenho e subjetivos de aceitação de uma ferramenta de
RA e uma ferramenta tutorial vídeo na resolução de um comum problema de
manutenção de terminais de pagamento – a troca da bobina de papel. Como objetivos
secundários, foram ainda testadas as relações entre as medidas objetivas e subjetivas
acima citadas e a idade e o gênero dos participantes, separadamente por tipo de
tecnologia usada.
A amostra foi composta por 60 adultos, de ambos os sexos, com idades
compreendidas entre os 19 e os 56 anos, e distribuídos equitativamente pelos grupos RA
e Vídeo. Os participantes – sem experiência prévia na manutenção de terminais de
pagamento – foram convidados a executar a troca da bobina de papel por meio do uso
de a) um aplicativo de RA ou b) um tutorial em Vídeo, sendo registrado seu
sucesso/insucesso na tarefa bem como o tempo despendido para tal. Em seguida, foi
pedido que preenchessem questionários avaliando o seu grau de aceitação da tecnologia
usada. Todos os procedimentos foram aplicados de forma individual.
Os resultados obtidos indicam a superioridade da alternativa Vídeo
(comparativamente a RA) em termos dos indicadores objetivos de desempenho:
tendência de maior sucesso e menor tempo de execução bem-sucedida da tarefa. Porém,
do ponto de vista da apreciação subjetiva, ambas as tecnologias receberam avaliações
equivalentes ao nível da sua Utilidade, Facilidade, Atitude e Intenção de Uso, com a
RA avaliada de forma mais favorável no quesito Diversão de Uso. De uma forma geral,
foram encontradas poucas associações significativas entre gênero ou idade e as medidas

objetivas de desempenho ou subjetivas de aceitação da tecnologia. Como exceções,
encontramos que, no Grupo Vídeo, quanto maior a idade dos participantes, mais tempo
despendido na execução bem-sucedida da tarefa; e que as mulheres atribuíram
pontuações mais elevadas de Diversão no Uso (comparativamente aos homens).
Em conclusão, os resultados sugerem a necessidade do aprimoramento das
ferramentas de RA, bem como de estudos adicionais, antes da sua implementação em
ambiente real. No entanto, os dados obtidos nos indicadores subjetivos de aceitação
bem como as tendências de crescimento do uso e disseminação da RA nos próximos
anos, são encorajadores do potencial de aplicação desta tecnologia no auto-atendimento
de manutenção no varejo.

Palavras-chave: Realidade Aumentada; Vídeo; Modelo Aceitação da Tecnologia;
Terminais de Pagamento; Auto-Atendimento; Manutenção.

ABSTRACT
Innovative uses of new technologies in retail are under constant development in
companies, large or small. One of the most promising technologies concerns
Augmented Reality (AR). In recent years in Brazil, the number of people using potential
AR platforms - such as smartphones and tablets - has grown exponentially. This is
particularly interesting for retail companies looking for new solutions to attract
customers, increase their satisfaction and thereby boost sales. An important aspect of
the customer's journey concerns the speed, comfort and ability in handling equipment
and the resolution of any technical problems that may arise. However, the use of AR
solutions for this purpose is scarce and understudied.
The main goal of this work was to compare objective performance indicators
and subjective assessments of acceptance of an AR tool and a video tutorial tool in
solving a common Point of Sale (POS) equipment maintenance problem - paper roll
change. As secondary goals, the relationships between the objective and subjective
measures mentioned above and participants' age and gender were also tested (separately
by type of technology).
The sample consisted of 60 adults, of both genders, aged between 19 and 56
years, and distributed equally among the AR and Video groups. Participants - with no
prior experience with POS maintenance - were invited to perform a paper roll
replacement using a) an AR app or b) a Video tutorial. Their success / failure in the task
as well as the time taken for successful completion were registered. Afterwards,
participants were asked to complete questionnaires assessing their degree of acceptance
of the technology used. All procedures were administered individually.
The results obtained indicate the superiority of the Video alternative (compared
to AR) in terms of the objective performance indicators: trend of greater success rates
and shorter completion times. However, from the subjective point of view, both
technologies received equivalent evaluations in terms of Usefulness, Ease of Use,
Attitude towards Use and Intention to Use, with the AR alternative being more
favorably evaluated in perceived Enjoyment. Overall, few significant associations were
found between gender or age and the objective or subjective measures. As exceptions,
and only within the Video Group, the older the participants, the more time required for
successful task completion; furthermore, women gave higher Enjoyment ratings
(compared to men).

In conclusion, the results suggest a need for the improvement of AR tools, as
well as additional studies, before their implementation in real-world environments.
However, the data obtained from the subjective acceptance indicators, as well as the
growth trends of AR use and dissemination in the coming years, are encouraging of the
potential application of this technology in retail maintenance self-service.

Keywords: Augmented Reality; Video; Technology Acceptance Model; Point of Sale;
Self-Service; Maintenance.
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INTRODUÇÃO
Hoje em dia, as pessoas são cada vez mais autônomas no uso de plataformas de
Realidade Aumentada (RA). A experiência do usuário passou de uma visão mais técnica
para uma lógica mais intuitiva de utilização. Simultaneamente, o número de pessoas que
fazem uso de plataformas potenciais de RA – como smartphones e tablets – cresceu de
forma exponencial. De acordo com a projeção da Pesquisa Anual de Uso de TI da FGV
(FGV, 2018), em maio de 2018 havia no Brasil mais de um smartphone por cada
habitante (total de 220 milhões de aparelhos). Os smartphones constituem atualmente
70% dos dispositivos móveis conectáveis à internet (em uso no Brasil), sendo que os
restantes 30% são compostos por notebooks e tablets (86 milhões). No total,
considerando o conjunto de todos os dispositivos portáteis, a proporção é de 1.5
equipamentos por habitante. Este aspecto é particularmente interessante para empresas
no setor do varejo que procuram novas soluções para atrair clientes, aumentar a sua
satisfação e com isso originar aumentos nas vendas. Um aspecto importante da jornada
do cliente diz respeito à rapidez, conforto e adequação do manuseamento de
equipamentos e resolução de eventuais problemas técnicos que possam surgir com os
mesmos.
Apesar dos resultados favoráveis do uso de técnicas de RA em soluções no
varejo – focados principalmente nas vendas – novas formas RA poderão resultar em
ganhos ainda mais expressivos. Efetivamente, projeções apontam que o impacto
econômico das tecnologias de Mixed Reality (que incluem RA) poderá alcançar perto
de 30 bilhões de dólares em 2020, o que inclui não apenas lucros da venda de aparelhos
de MR, mas também ganhos financeiros gerados no ecossistema MR mais amplo
(STATISTA, 2018), onde se inclui naturalmente a manutenção.
Questão de pesquisa
O uso de uma ferramenta de Realidade Aumentada no auto-atendimento de
manutenção de terminais de pagamento gera indicadores mais favoráveis de
desempenho e aceitação – comparativamente ao uso de uma ferramenta de Vídeo?
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Objetivo principal
Comparação de dois métodos de ensino na resolução de um comum problema de
manutenção de terminais de pagamento – a troca da bobina de papel. Para tal, serão
comparados indicadores objetivos de desempenho (taxa de sucesso na resolução da
tarefa e tempo despendido na mesma) e subjetivos de aceitação da tecnologia
(pontuações em questionários alinhados com o modelo TAM) de um grupo exposto a
um vídeo tutorial e um grupo que fará uso de um aplicativo de RA.
Objetivos secundários
Teste das relações entre as medidas objetivas e subjetivas acima citadas e a
idade e o gênero dos participantes, separadamente por tipo de tecnologia usada.
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REVISÃO DA LITERATURA
Os terminais de pagamento portáteis, mais conhecidos nas empresas de
adquirência como POS (Point of Sale), são aparelhos utilizados para facilitar as
operações financeiras entre os lojistas e os seus clientes. Assim, e considerando a
criticidade das informações trocadas nesta relação, estes aparelhos evoluíram muito e
atualmente atendem aos mais altos padrões de segurança como aceitação Chip e PIN
EMV (European, Mastercard and Visa), fita magnética e NFC (Near Field
Communication) / Sem Contato (Contactless), bem como as mais recentes e-wallets e
velocidade exigidos pelas entidades reguladoras.
O aumento da popularidade dos terminais de pagamento nos últimos anos se
deve, em parte, ao fato de terem um baixo custo de aquisição ou de aluguel, dependendo
da modalidade que se escolhe, mas também pelos recursos técnicos que oferecem. Estes
aparelhos abriram o leque de possibilidades podendo aceitar pagamentos de cartão nas
modalidades de crédito e débito. Este recurso é fundamental para ambas as partes, já
que para o lojista a venda a débito representa uma receita mais rápida, contudo – se
analisarmos o ponto de vista do cliente – a modalidade de crédito pode ser mais
interessante, podendo inclusive ser determinante para fechar o negócio.
Neste sentido, e conforme podemos observar no ICVA – Índice Cielo do Varejo
Ampliado de 2019 - existe um crescimento na receita de vendas com terminais de
pagamento. Este crescimento, quando comparado com o ano anterior, teve uma alta de
8%.
O ICVA é calculado mensalmente considerando a receita de vendas de mais de
20 setores de mercado que passam nos 1.4 milhões de terminais ativos (CIELO, 2019).
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Figura 1 – Índice Cielo do Varejo Ampliado de 2019

Fonte: CIELO, 2019

Na mesma linha, dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de
Crédito e Serviços (ABECS, 2018) evidenciam um aumento sustentado nos valores
transacionados no Brasil por meio de pagamento com cartão de crédito ou débito. O
gráfico seguinte mostra o aumento desde o início da série histórica, em 2007, até 2018.
Pode observar-se que, no último ano, os valores transacionados em crédito e débito
alcançaram 1.328.618,00 milhões de reais.
Figura 2 – Volume de transações (crédito e débito) de 2007 a 2018

Fonte: ABECS, 2018
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Considerando, simultaneamente, o expressivo volume de receita no varejo, o uso
prevalente de terminais de pagamento no Brasil, bem como a quase ubiquidade dos
smartphones junto da população em geral, faz-se essencial inovar no uso de novas
tecnologias para apoio ao cliente. Especificamente para as empresas de adquirência, um
apoio mais rápido e eficaz ao cliente, auxiliando-o na resolução de problemas técnicos –
por exemplo, com seus terminais de pagamento – tem o potencial de aumentar de forma
importante a satisfação e fidelização dos clientes, bem como a atração de nova clientela.
Os modelos mais recentes de terminal aumentaram o espectro de possibilidades
que estão sendo exploradas não só pelos fabricantes dos modelos, mas também pelas
empresas de software que desenvolvem sistemas que rodam dentro dos terminais. Hoje
em dia já podemos encontrar terminais com softwares personalizados que não se
limitam à transação financeira, podendo assim trazer mais soluções para as lojas - como
por exemplo, controlar acessos a eventos, possibilidade de gerenciar estoques, divisão
de parcela de conta por consumidor, relatórios de vendas, etc. Uma possibilidade
explorada pelo presente trabalho diz respeito ao potencial de aplicação de uma
ferramenta de Realidade Aumentada (RA) no auto-atendimento de manutenção destes
equipamentos.

Realidade Aumentada
Desde o trabalho pioneiro de Milgram e Kishino em 1994, apresentando pela
primeira vez o termo Mixed Reality (MR) – que pode ser traduzido por realidade mista –
pesquisadores pelo mundo têm buscado criar interfaces entre a realidade e ferramentas
tecnológicas no sentido de criar soluções inovadoras em diversos campos de atuação
(LINDGREN et al., 2016). MR diz respeito à combinação entre elementos dos mundos
real e virtual, que pode ocorrer ao longo de um contínuo de virtualidade, desde
ambientes completamente reais até completamente virtuais (MILGRAM; KISHINO,
1994).
O seguinte esquema representa, de forma simplificada, o referido espectro de
virtualidade:
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Figura 3 - Espectro de virtualidade

Mixed Reality (MR)

Ambiente real

Realidade aumentada

Virtualidade aumentada

Ambiente virtual

Contínuo de virtualidade

Fonte: Traduzido de Milgram e Kishino (1994, p. 3)

Os mesmos autores propuseram ainda uma taxonomia da MR, considerando três
importantes dimensões: a) Extensão do que sabemos sobre o mundo apresentado; b)
Quão realista é essa apresentação; c) Qual o nível de ilusão criada de que o
observador se encontra realmente nesse mundo (MILGRAM; KISHINO, 1994, p.8).
Relativamente à primeira dimensão, ela pode ser novamente definida em um
contínuo, desde o caso em que “nada” se sabe sobre aquilo que está sendo apresentado
(p.ex. dados não processados de imagem médica, obtidos por scanner) até o extremo
oposto, no qual estão reunidas as condições necessárias para apresentação de um mundo
inteiramente virtual (p. ex., o computador tem total conhecimento sobre a localização e
características de cada objeto no contexto virtual, bem como qual o ponto de vista do
observador quando imerso nesse contexto).
Quanto à segunda e terceira dimensões, ambas estão relacionadas com o
realismo das apresentações – embora b) seja sobre qualidade da imagem e c) sobre a
sensação de imersão provocada. A qualidade da imagem, ou fidelidade da reprodução,
pode também ser representada por um contínuo com graus crescentes de fidelidade e
alta definição. Finalmente, a última dimensão diz respeito àquilo que os autores
chamam de metáfora da presença, ou seja, o quanto o observador se sente presente na
cena apresentada. Uma vez mais, esta dimensão é representada por um contínuo, da
menor para a maior extensão da ilusão/sensação de presença no ambiente virtual. Ao
longo do contínuo, os autores identificam também os equipamentos associados a estes
diferentes graus, desde as telas (Window of the World – WoW) até dispositivos de
visualização (por exemplo, aparelhos montados na cabeça – HMD, do inglês Head
Mounted Devices ou aparelhos que seguramos na mão, como smartphones).
Apesar de se tratar de um texto de 1994, Milgram e Kishino foram pioneiros na
sua iniciativa de apresentarem uma taxonomia da MR, que ainda hoje é amplamente
citada (CARMIGNIANI; FURHT, 2011; LINDGREN et al., 2016). Além disso, o
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advento de sofisticados equipamentos de MR e a sua disponibilização a baixo preço,
juntamente com o fato de cada vez mais pessoas (inclusive fora de meios acadêmicos)
terem conhecimentos técnicos para construir ambientes virtuais – com base
frequentemente em softwares open-source – aumentaram e democratizaram ainda mais
a oferta em MR. Um exemplo é o Google Cardboard – uma plataforma de realidade
virtual de baixíssimo custo, e que pode ser construída por praticamente qualquer pessoa,
usando materiais baratos como papelão, lentes e imãs. Se considerarmos a ubiquidade
dos smartphones, trata-se de uma ferramenta de realidade virtual poderosa e com
potencial de aplicação em inúmeros campos, nomeadamente o campo de negócios.
Curiosamente, apesar desse potencial, o uso nesta área tem registrado avanços mais
tímidos do que seria esperado.
Especificamente no que se refere à RA - alvo do presente estudo - a mesma tem
também sido considerada altamente promissora na medida em que permite, por meio do
uso de equipamentos como smartphones ou tablets, uma sobreposição de informação
virtual (ex. representações realistas de objetos, instruções textuais ou animações) no
ambiente em que o cliente se encontra (BROWN; BARROS, 2011). RA pode ser assim
definida como uma solução tecnológica destinada a “aumentar” ou incrementar o
mundo real com informações virtuais (PARAVATI, 2017). De forma distinta da
Realidade Virtual, na qual são geradas representações totalmente virtuais de ambientes
reais, a RA permite sobrepor objetos ou pistas virtuais no mundo real, por exemplo, por
meio de um dispositivo móvel. Neste caso, a pessoa aponta a câmera do seu tablet ou
smartphone para um determinado aspecto do mundo real e a informação virtual é então
sobreposta na imagem real, criando uma “realidade aumentada”. Segundo Azuma
(2001), um sistema de AR possui as seguintes propriedades:
•

Combinação de objetos reais e virtuais no ambiente real

•

Execução interativa e em tempo real

•

Alinhamento dos objetos virtuais com os reais

As tecnologias de RA não são recentes, com as primeiras soluções apresentadas
ainda nos anos 60 do século XX (SUTHERLAND, 1968). No entanto, o aparecimento
de novas soluções de software e hardware nos anos 90 (século XX) permitiu o
desenvolvimento de novos e importantes domínios de aplicação da RA (LAMBERTI et
al., 2014). Ainda assim, e segundo Navab (2004), as soluções de RA enfrentam três
importantes desafios: confiabilidade, interface amiga do usuário, e possibilidade de
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escala para além de protótipo. Além disso, a aceitação e adoção das tecnologias em
geral pressupõe que o usuário atribua utilidade e facilidade de uso a qualquer nova
tecnologia. Certamente esse não era o caso nas soluções inicialmente propostas,
altamente complexas do ponto de vista técnico e desenvolvidas em ambientes
profissionais, para uso por profissionais. Mais recentemente, os usos inovadores da RA
têm seguido diversas frentes, das quais destacaremos o varejo.

Usos de Realidade Aumentada no Varejo
De acordo com a Goldman Sachs (BELLINI et al., 2016), as áreas com mais
potencial de evolução e uso desta tecnologia são: entretenimento, saúde, eventos ao
vivo, mercado imobiliário, educação, engenharia, uso militar e varejo. Efetivamente, o
uso de tecnologias de informação é considerado um propiciador de vantagens
competitivas no varejo, contribuindo para a satisfação da demanda de maior inovação e
qualidade dos produtos e serviços, por parte dos consumidores (CHEN; TSOU, 2012;
PANTANO; VIASSONE, 2014). Por isso, argumenta Pantano (2014), o varejo é alvo
frequente de inovação disruptiva de processos, capaz de modificar o processo
organizacional tradicional. Especificamente, a RA configura uma importante
oportunidade de influenciar favoravelmente as decisões de compra dos consumidores
(PANTANO, 2014), permitindo interações e maior familiaridade com o produto
(BAIER; RESE; SCHREIBER, 2016).
De fato, observa-se um interesse cada vez maior em aplicar estas técnicas para
aumento das vendas dos produtos nas plataformas digitais (e-commerce) –
particularmente aqueles produtos cujas características tornam a venda online mais
desafiadora. Neste âmbito, Brown e Barros (2011) citam os desafios da venda remota de
itens que requerem interação física para a sua venda, sendo que a sua visualização em
tela plana do computador torna praticamente inviável o nível de imersão necessário ao
potencial comprador.
Um exemplo interessante diz respeito à compra de artigos de mobiliário – o
cliente tem mais dificuldade em realizar uma compra na loja online (visão tradicional
2D na tela) na medida em que não tem a certeza se o item irá corresponder à imagem
apresentada e se irá se enquadrar no ambiente que pretende decorar. Neste caso, a RA
pode ser uma técnica particularmente interessante, pois permite que o cliente visualize
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uma justaposição fidedigna do item na sua própria casa, junto com a decoração que já
possui, e assim ter maior segurança de que aquele item é o que pretende.
A empresa sueca de mobiliário IKEA lançou, em 2013, a sua primeira
experiência interativa de visualização de mobiliário, com recurso a RA. Os clientes
poderiam usar seus smartphones para visualizar um número limitado de itens nas suas
casas. No entanto, nessa versão era ainda necessário usar uma moldura fornecida no
catálogo em papel para ajudar o aplicativo a estimar corretamente as escalas. Em 2017
foi lançada a mais recente versão, com diversas melhorias. Tendo como base a
plataforma de RA da Apple (ARKit), o aplicativo permite ao usuário visualizar imagens
foto-realistas de mais de 2000 peças de mobiliário no ambiente real. Cada peça aparece
corretamente dimensionada ao milímetro, sendo possível ao usuário aproximar-se e
examinar detalhes como texturas e cores (IKEA, 2017).
Figura 4 - Aplicativo de RA da loja de mobiliário sueca IKEA

Fonte: IKEA (2017)

Além da IKEA, várias empresas têm liderado a oferta de plataformas de ecommerce com RA. Um dos exemplos mais notáveis diz respeito ao Buy+ do grupo
Alibaba (AUGUST, 2017). Esta iniciativa pretende revolucionar a experiência do
consumidor, já que o ato da compra é totalmente realizado com tecnologia de MR,
incluindo RA. O cliente movimenta-se na loja (que pode estar localizada fisicamente em
qualquer ponto do mundo) e vai realizando as suas atividades de consumo (ex., interagir
com os produtos, explorar suas características, adquiri-los) como se estivesse presente
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fisicamente. Após analisar todo o leque de produtos desejados, o cliente pode pegar no
produto e explorá-lo em Realidade Aumentada dentro da própria Realidade Virtual.
Caso deseje adquirir o produto, basta um aceno de cabeça. Esta sensação imersiva
permite a construção de uma relação de confiança mais sólida entre comprador e
vendedor.
Figura 5 – Ambiente de RA na plataforma Alibaba

Fonte: ALIBABA (2016)

No entanto, o uso de RA no varejo não se esgota na venda, tendo um potencial
muito favorável no acompanhamento após a compra – nomeadamente o apoio na
manutenção dos equipamentos adquiridos – ponto que apresentaremos em seguida.

Realidade Aumentada e auto-atendimento na manutenção
A satisfação do cliente não reside unicamente no desempenho do equipamento
que comprou, mas na facilidade com que consegue ultrapassar eventuais problemas ou
dificuldades técnicas no seu uso (LIYANAGE; KUMAR, 2003; PARIDA; KUMAR,
2006). Desafios que implicam abertura de chamados junto da assistência técnica
provavelmente geram frustração e descontentamento com o equipamento, sendo muito
importante buscar soluções de apoio técnico que o cliente consiga implementar de
forma rápida e autônoma (MEUTER et al., 2000).
O forte e rápido desenvolvimento de sistemas de processamento gráfico multicore, em larga medida proporcionado pela indústria dos jogos de computador,
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possibilitou que aparelhos móveis como smartphones e tablets atinjam elevadas
capacidades de processamento (MORRISON et al., 2009). Tais avanços permitiram, por
sua vez, o uso destes aparelhos para a criação de ambientes imersivos em RA para
diversos propósitos, incluindo o apoio técnico pós-compra. Neste contexto, o cliente
poderá aumentar ou incrementar a sua realidade (por exemplo, a visualização de um
equipamento adquirido), com a sobreposição de informação visual que providencie um
passo-a-passo para o cliente resolver o problema técnico em questão (BROWN;
BARROS, 2011).
Curiosamente, e apesar do inegável apelo, não é no varejo que esta possibilidade
de uso da RA tem sido mais capitalizada. A inovação no setor tende a ser
principalmente de natureza não tecnológica (TRIGO, 2013), focando no
desenvolvimento de novos produtos, ao invés de novas ferramentas para melhoramento
dos serviços prestados (PANTANO, 2014). Por conta disso, defende Pantano (2014), o
setor varejista tipicamente adota inovações provenientes de outros setores, ao invés de
investir diretamente em Pesquisa e Desenvolvimento tecnológico.
Um setor digno de nota é o da indústria da manufatura. De fato, desde os anos
1990 que as áreas de manutenção, reparação e montagem são consideradas estratégicas
para a aplicação da tecnologia de RA na indústria – ainda que, frequentemente, na ótica
de especialistas e em contexto de testes experimentais limitados (AZUMA, 1997;
FRIEDRICH; JAHN; SCHMIDT, 2002; LAMBERTI et al., 2014; SCHWALD et al.,
2001). Estudos de eficácia mostraram que o uso de RA em tarefas industriais permite
melhorias de tempo e/ou diminuição de erros de montagem (LAMBERTI et al., 2014;
SÄÄSKI et al., 2008)
Apenas mais recentemente se tornaram disponíveis soluções de
manutenção/reparação para o usuário final, com a promessa de alterar profundamente a
forma como este realiza inúmeras tarefas do cotidiano (LAMBERTI et al., 2014). Esta
possibilidade configura uma importante oportunidade para redução de custos de
manutenção (por ex., reduzindo deslocamentos de técnicos ou gastos com logística),
para além de potencial aumento de satisfação do cliente. Relativamente ao primeiro
aspecto, a implantação de um sistema de auto-serviço de manutenção em RA poderá
diminuir custos com serviços técnicos, down-time dos equipamentos e tempo de
reparação dos mesmos, enquanto melhora a rapidez da resolução de problemas técnicos.
Uma das primeiras linhas de suporte pós-venda diz respeito ao contato –
frequentemente por via telefônica – com um operador de manutenção. No entanto,
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desde logo podem surgir inúmeras dificuldades no momento em que o cliente tenta
explicar devidamente o problema técnico que está ocorrendo (o que implica o uso de
terminologia clara e adequada sobre o mesmo), e o operador tenta interpretar tais
descrições colocando-se na perspectiva do cliente e, em seguida, passando uma série de
instruções verbais no intuito de o ajudar a ultrapassar a dificuldade. No entanto, certos
conteúdos – principalmente procedimentos – são muito difíceis de transmitir de forma
remota, apenas por voz (MEUTER et al., 2000). Instruções são melhor transmitidas por
modelagem – sendo que a RA pode ser de grande valia no “aumento” da realidade do
cliente com informações detalhadas e sequenciais dos passos a seguir no procedimento
de manutenção. Em consequência, o sucesso e rapidez das soluções alcançadas poderão
levar a um aumento da satisfação do cliente ao longo da sua jornada com determinado
produto (MEUTER et al., 2000; PARIDA; KUMAR, 2006). Segundo Lamberti e
colaboradores (2014) o número de pessoas que poderão vir a usar aplicações com base
em RA é potencialmente enorme e, portanto, seus impactos não podem ser
negligenciados.
Não obstante as vastas possibilidades de aplicação da RA à manutenção, até ao
momento o setor de varejo permanece relativamente negligenciado neste aspecto.
Segundo Mourtzis e colaboradores (2016), a manutenção é uma atividade de grande
relevância no ciclo produtivo, podendo atingir entre 60 e 70% dos seus custos totais.
Números idênticos são difíceis de estimar no varejo, mas serão certamente merecedores
de esforços para sua diminuição. Novos estudos deverão analisar formas de impulsionar
o uso da RA neste contexto, no sentido de melhorar a experiência do consumidor e, com
isso, melhorar também as vendas. Nessa linha, Pantano (2014) salienta a grande
quantidade de tecnologias inovadoras aplicáveis ao setor do varejo e o interesse
crescente dos varejistas em avaliar a sua aceitação pelos consumidores para guiar a
seleção e adoção das tecnologias a implementar. Assim, e apesar das inúmeras
vantagens aparentes ou potenciais, antes de maiores investimentos na implementação
deste tipo de novas tecnologias importa avaliar as evidências da sua aceitação. De fato,
Olsson e colaboradores (2013) sinalizam como a pesquisa disponível tende a focar-se na
avaliação e aprimoramento técnico da visualização e interação com plataformas de RA,
sendo necessário caracterizar de forma mais aprofundada como os consumidores
enxergam e aceitam a incorporação desta nova tecnologia no varejo.
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Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM)
O Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM; do inglês Technology Acceptance
Model – TAM) foi inicialmente formulado por Davis, em 1986, e pretende compreender
quais as variáveis mais relevantes que contribuem para a aceitação de novas tecnologias
em diversos contextos. Trata-se de um dos modelos de aceitação da tecnologia mais
testados (YOUSAFZAI; FOXALL; PALLISTER, 2007). O mesmo incorpora aspectos
de duas teorias psicológicas: a Teoria da Ação Racional (AJZEN; FISHBEIN, 1980) –
que tem como objetivo prever e explicar o comportamento das pessoas, considerando
suas intenções e atitudes – e a Teoria da Auto-Eficácia de Bandura (1990) – relativa às
percepções que o indivíduo tem da sua capacidade de enfrentar desafios e resolver
tarefas de forma bem-sucedida.
O TAM postula que as atitudes e intenções de uso de uma tecnologia são
determinadas por dois conjuntos de crenças: a utilidade percebida na tecnologia e a
facilidade do seu uso. Relativamente à Utilidade do Uso, trata-se da percepção da
pessoa de que o uso daquela tecnologia irá melhorar o seu desempenho no contexto em
questão. Por seu lado, a Facilidade do Uso diz respeito à crença da pessoa de que o uso
daquela tecnologia implicará pouco esforço e, portanto, o seu uso será pouco difícil e
exigirá pouca energia (DAVIS, 1986; 1989; CABERO-ALMENARA et al., 2019). A
Facilidade do Uso é considerada uma variável determinante da Utilidade do Uso. Por
sua vez, estes sistemas de crenças influenciam a Atitude Relativa ao Uso (sentimentos
positivos/negativos sobre o uso daquela tecnologia) que, por sua vez, afeta a Intenção
do Uso, ou seja, as intenções voluntárias da pessoa em efetivamente usar aquela
tecnologia (DAVIS, 1986; 1989).
Figura 6 – Modelo TAM original

A Figura 6 apresenta o TAM proposto por Davis (1986; 1989).

Fonte: Davis (1986; 1989)
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Desde a sua formulação inicial, o TAM tem se consolidado como um modelo
robusto, mas parcimonioso, para predizer a aceitação da tecnologia pelos usuários
(VENKATESH, 2000; YOUSAFZAI; FOXALL; PALLISTER, 2007). A validade deste
modelo foi verificada por diversos estudos de meta-análise (LEGRIS; INGHAM;
COLLERETTE, 2003; MA; LIU, 2004; YOUSAFZAI; FOXALL; PALLISTER, 2007),
sendo que o TAM explica cerca de 40% da variância na Intenção de Uso de uma
tecnologia inovadora (LEGRIS; INGHAM; COLLERETTE, 2003).
No entanto, em complemento ao modelo TAM original, outros autores propõem
que a aceitação de novas tecnologias pode ser compreendida com base em um de dois
sistemas – hedônico e utilitário (HASSENZAHL; DIEFENBACH; GÖRITZ, 2010;
VAN DER HEIJDEN, 2004). O sistema utilitário tem como objetivo melhorar o
desempenho dos usuários, auxiliando-os a cumprir uma tarefa ou objetivo
(HASSENZAHL; DIEFENBACH; GÖRITZ, 2010). Neste sentido, a boa
funcionalidade do sistema e um design sem distrações são aspectos particularmente
relevantes (VAN DER HEIJDEN, 2004). Por seu lado, o sistema hedônico diz respeito
à preocupação em providenciar uma experiência de prazer ou diversão ao usuário da
tecnologia (HASSENZAHL; DIEFENBACH; GÖRITZ, 2010). Assim, aspectos de
gamificação e design estético da plataforma assumem particular relevância
(POUSTTCHI; HUFENBACH, 2014). Nesta linha, reformulações recentes do TAM
(ex. CABERO-ALMENARA et al., 2016; 2019; VENKATESH; BALA, 2008)
incorporam o construto Diversão do Uso. Este construto diz respeito ao nível em que o
uso em si de um determinado sistema é prazeroso para o usuário, independentemente de
eventuais ganhos de desempenho (VENKATESH; BALA, 2008). O trabalho de CaberoAlmenara e colegas (2019) mostrou a relevância da Diversão do Uso de uma ferramenta
de RA para aprendizagem de estudantes universitários, na medida em que este construto
se mostrou positivamente associado com as percepções de Facilidade do Uso, Utilidade
do Uso, Atitude Relativa ao Uso e Intenção de Uso dos estudantes.
Considerando o escopo do presente trabalho, que pretende avaliar a aceitação da
RA (versus vídeo) no suporte à resolução de um problema de manutenção, o sistema
utilitário parece ser o mais relevante. No entanto, será interessante verificar se existem
diferenças na diversão reportada durante o uso das tecnologias em análise.
Para além dos construtos citados – Utilidade, Facilidade, Diversão, Atitude e
Intenção – Davis e colaboradores (1986; 1989) propuseram ainda a influência de
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variáveis externas. Algumas das variáveis identificadas na literatura dizem respeito ao
gênero e idade, entre outras (CABERO-ALMENARA et al., 2016).
Relativamente ao gênero, os resultados são relativamente inconsistentes, com
estudos apontando uma vantagem masculina, outros estudos evidenciando vantagem
feminina e outros ainda não encontrando quaisquer diferenças ao nível da aceitação da
tecnologia. Por exemplo, Hamza e Shah (2014) verificaram que os homens da sua
amostra relatavam maior facilidade de uso de uma tecnologia móvel, comparativamente
às mulheres. Curiosamente, tais diferenças não se refletiram ao nível da adoção de
sistemas de pagamento via celular, que se mostrou equivalente entre os gêneros. Um
outro estudo (WOOD; LI, 2005) observou que os homens se mostravam mais
disponíveis para adotar novas tecnologias do que que as mulheres. Por seu lado,
Kongaut e Bohlin (2016) não encontraram, de uma forma geral, diferenças entre os
gêneros ao nível do uso efetivo de aplicativos móveis. Um outro estudo (LI; GLASS;
RECORDS, 2008) constatou também a ausência de diferenças na taxa de adoção e nos
padrões de evolução pelos estágios de adoção de novas tecnologias, entre homens e
mulheres. No entanto, os autores constaram que os homens pareciam avançar mais
rapidamente pelos estágios de adoção. Mais recentemente, Dirin, Alamäki e Suomala
(2016) verificaram que as mulheres da sua amostra relatavam maior entusiasmo
relativamente ao uso de novas tecnologias, comparativamente com os homens. As
mulheres relatavam que o uso de ferramentas realidade virtual e RA (além de vídeos
convencionais) gerava mais emoções positivas.
Quanto à idade, uma meta-análise recente dos estudos disponíveis encontrou
uma relação inversa entre idade e aceitação da tecnologia, sendo que quanto mais
avançada a idade, menor a Facilidade, a Utilidade e a Intenção de Uso percebidas
(HAUK; HÜFFMEIER; KRUMM, 2018). O efeito foi particularmente pronunciado ao
nível da variável Facilidade de Uso e quando avaliadas tecnologias que não tinham
como alvo as necessidades de adultos mais velhos. Curiosamente, o estudo de Huygelier
e colaboradores (2019) demonstrou que a atitude de um grupo de idosos apresentados a
uma plataforma de realidade virtual imersiva evoluiu de neutra para favorável após uma
primeira exposição, sugerindo que o uso deste tipo de aplicações não gera,
obrigatoriamente, atitudes negativas neste grupo etário e que a experiência é um fator de
grande importância.
A Figura 7 apresenta a adaptação do Modelo TAM de acordo com CaberoAlmenara e colegas (2016; 2019) que servirá de base a este estudo. Relativamente ao
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modelo original de Davis, esta versão incorpora a dimensão Diversão no Uso, bem
como testa a relação da aceitação com as variáveis externas idade e gênero.
Figura 7 – Modelo TAM reformulado

Fonte: Cabero-Almenara e colaboradores (2016; 2019)

O objetivo principal do presente trabalho consistirá em comparar dois métodos
de ensino na resolução de um comum problema de manutenção de terminais de
pagamento – a troca da bobina de papel. Para tal, serão comparados indicadores
objetivos de desempenho (taxa de sucesso na resolução da tarefa e tempo despendido na
mesma) e subjetivos de aceitação da tecnologia (pontuações em questionários alinhados
com o modelo TAM) de dois grupos de pessoas sem qualquer experiência prévia com o
equipamento: um grupo exposto a um vídeo tutorial e um grupo que fará uso de um
aplicativo de RA.
Como objetivos secundários, serão testadas as relações entre as medidas
objetivas e subjetivas acima citadas e a idade e o gênero dos participantes,
separadamente por tipo de tecnologia usada.
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METODOLOGIA
Amostra
A amostra, de conveniência, foi composta por 60 pessoas, distribuídas de forma
sistemática (alternadamente) por dois grupos. Um grupo (n = 30) foi convidado a
visualizar um vídeo tutorial de troca de bobina de papel de um terminal de pagamento e,
em seguida, a realizar essa tarefa em um terminal. O outro grupo (n = 30) foi convidado
a realizar a mesma tarefa com auxílio de um aplicativo de Realidade Aumentada (RA).
O critério de inclusão consistiu em não ter qualquer experiência prévia com troca de
bobina. Os participantes foram recrutados junto ao corpo de funcionários e fornecedores
de uma empresa do setor de adquirência.
Os dados descritivos de cada grupo podem ser encontrados na Tabela 1. Os
grupos eram equivalentes ao nível da idade média, distribuição de gênero e nível de
escolaridade. Na medida em que a variável idade apresentou uma distribuição nãonormal (de acordo com os testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilks), foi
realizado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney (equivalente do Teste-t para
amostras independentes).

Tabela 1 - Dados sócio-demográficos

RA (n = 30)
n (%)
Idade

--

Vídeo (n = 30)

M (DP)
32.50
(6.02)

Min-Max

n (%)

24-49

--

p

M (DP)
32.27
(8.55)

Min-Max
19-56

.419a

Gênero
Feminino

15 (50)

--

--

15 (50)

--

--

Masculino

15 (50)

--

--

15 (50)

--

--

1.00b

Nível escolaridade

a

Médio/Superior
incompleto
Superior

3 (10)

--

--

0 (0)

--

--

14 (46.7)

--

--

13 (43.3)

--

--

Pós-graduação

13 (43.3)

--

--

17 (56.7)

--

--

Teste Mann-Whitney; bQui-quadrado

.184a
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Instrumentos e variáveis
Tal como realizado em trabalhos anteriores (ex. HAMACHER et al., 2019;
SYBERFELDT et al., 2015), e de acordo com as definições de Dünser e colaboradores
(2008), foram coletados dados relativos a dois tipos de variáveis – objetivas e subjetivas
– que são apresentadas em seguida.
Variáveis objetivas de desempenho
a) Sucesso na execução da tarefa
O sucesso na tarefa foi definido da seguinte forma: ser capaz de, com o auxílio
da tecnologia em questão, trocar a bobina e imprimir o comprovante de teste bemsucedido. A classificação de sucesso foi independente do tempo de realização da tarefa
ou da necessidade de repetir o passo a passo no vídeo ou na plataforma de RA. Com
base nestes critérios, foi registrado o sucesso ou insucesso de cada um dos participantes.
b) Tempo de execução da tarefa
Esta variável diz respeito ao número de segundos necessários à resolução bemsucedida da tarefa (independentemente da necessidade de repetir o vídeo/passos da
plataforma).

Variáveis subjetivas – Questionários de Aceitação da Tecnologia
No final da experiência, cada participante – independentemente o seu
sucesso/insucesso ou do tempo despendido na realização tarefa – foi convidado a
preencher dois questionários (ver Apêndices 1 e 2), no sentido de avaliar a sua aceitação
da tecnologia usada. Ambos os instrumentos abordam questões relevantes para análise
do Modelo TAM.
Um dos questionários resultou da tradução do instrumento proposto por CaberoAlmenara e colaboradores (2019). Trata-se de um instrumento composto por 15 itens:
quatro itens sobre Utilidade do Uso, três sobre Facilidade do Uso, três sobre Diversão
no Uso, três sobre Atitude Relativa ao Uso e dois sobre Intenção de Uso.
O outro questionário foi traduzido e adaptado da proposta de Syberfeldt e
colaboradores (2015). Trata-se de um questionário de 7 itens: quatro sobre Facilidade
do Uso, um sobre Utilidade do Uso, um sobre Atitude relativa ao Uso e um de Intenção
de Uso.
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As frases de ambos os questionários foram traduzidas e adaptadas do inglês para
o português pelo autor deste trabalho. Em seguida, um pesquisador proficiente em
inglês verificou a adequação das traduções relativamente às versões originais, sendo
corrigidos eventuais erros ou imprecisões - chegando-se às versões finais usadas na
coleta de dados. Apesar de mantido o sentido de cada frase, e tal como em estudos
anteriores, foi necessário proceder a pequenas alterações no sentido de adequar ao
contexto tecnológico em avaliação (SUBRAMANIAN, 1994).
Para ambos os questionários, e de acordo com as versões originais, cada frase foi
classificada por meio de uma escala tipo likert de 7 pontos, variando entre 1 (discordo
totalmente) e 7 pontos (concordo totalmente).

Procedimento
Os potenciais participantes foram recrutados por conveniência, junto de
indivíduos residentes na Grande São Paulo. O critério de inclusão foi não ter
experiência de uso com terminais de pagamento de qualquer modelo – particularmente
na troca de bobina de papel. As coletas de dados ocorreram de forma individual, em
ambiente reservado.
Em primeiro lugar, o estudo e seus objetivos foram apresentados aos potenciais
participantes, e todas as dúvidas apresentadas eram sanadas. Em caso de interesse em
colaborar, os participantes eram convidados a utilizar uma de duas tecnologias – a) uma
plataforma de RA ou b) visualização de um vídeo tutorial – para resolução de um dos
mais comuns problemas de manutenção de terminais POS – a troca de bobina de papel.
No caso do grupo RA, cada participante foi, em primeiro lugar, apresentado à
plataforma em celular e brevemente contextualizado sobre o modo de operação da RA.
A plataforma era sempre apresentada no celular do pesquisador, no sentido de
padronizar o tamanho da visualização. Após isso, foi fornecido ao participante um POS
e uma bobina de papel e indicado que seguisse o passo-a-passo indicado na plataforma.
Assim que terminasse a tarefa (que implicava um teste de impressão) ou caso quisesse
desistir, o participante era instruído a chamar o pesquisador. A partir desse momento, o
pesquisador retirava-se da sala e era iniciada a contagem do tempo. A mesma era
interrompida no momento em que o participante sinalizasse a sua conclusão ou
desistência (ver Figura 8).
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No caso do grupo vídeo, cada participante visualizava o vídeo tutorial de troca
de bobina no celular do pesquisador, assim controlando o tamanho da visualização. Tal
como na condição RA, assim que terminasse a tarefa (ou em caso de desistência), o
participante deveria chamar o pesquisador. O participante poderia visualizar o vídeo
tantas vezes quantas desejasse (ver Figura 9).
Para os participantes de ambos os grupos foi registrado o seu sucesso/insucesso
na tarefa e o tempo despendido. Quando regressava à sala, o pesquisador solicitava ao
participante que preenchesse (em formulário online – Google Forms) os questionários
de aceitação da tecnologia, retirando-se novamente. No sentido de atenuar efeitos de
desejabilidade social, os questionários eram preenchidos sem a presença do pesquisador
e sem necessidade de indicação do nome (no início de cada coleta era atribuído um
código ao participante).

Figura 8 – Ilustração da
resolução da tarefa por
meio de RA

Figura 9 – Ilustração da
resolução da tarefa por
meio de Vídeo

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

RESULTADOS
Os dados foram tabulados e analisados com recurso ao software IBM SPSS
(versão 21), considerando-se α < .05 como o critério de significância estatística.
Testes de normalidade de Shapiro-Wilks e Kolmogorov-Smirnov revelaram que
as distribuições dos tempos de execução bem-sucedida e das pontuações dos
questionários (todos os Totais e subescalas) foram não-normais. Assim, foram
realizados os seguintes testes não-paramétricos: Teste de diferenças de Mann-Whitney
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para duas amostras independentes (equivalente não paramétrico do Teste-t para
amostras independentes); Coeficiente de Correlação de Spearman (equivalente não
paramétrico do Coeficiente de Correlação de Pearson). No caso das variáveis
categoriais, foi usado o Teste de Qui-Quadrado (sempre que a contagem esperada em
mais do que 20% das células foi inferior a 5 casos, foi considerado o Teste Exato de
Fisher).
As principais características sócio-demográficas da amostra foram descritas
acima, na seção Método.
Seguem-se os resultados relativos às variáveis de interesse do estudo.

1

Comparações entre grupos – RA e Vídeo.
1.1 Variáveis objetivas de desempenho
1.1.1

Sucesso na execução da tarefa

Considerando o grupo guiado pelo aplicativo de RA, 25 (83.3%) obtiveram
sucesso na execução da tarefa. Cinco pessoas (16.7%) não obtiveram sucesso ou
desistiram. Dentro do grupo guiado por tutorial em Vídeo, a taxa de sucesso foi de
100% (n = 30).
Foram encontradas diferenças marginalmente significativas entre os grupos
quanto ao sucesso na tarefa, Teste Exato de Fisher, p = .052, sendo que o grupo que
completou a tarefa em Vídeo tendeu a ser mais frequentemente bem-sucedido do que o
grupo que completou a tarefa em RA.

1.1.2

Tempo de execução bem-sucedida

Considerando as 25 pessoas bem-sucedidas no grupo RA, o tempo médio de
execução da tarefa foi de 221.08 segundos (DP = 130.10; Mín-Max: 66-636).
No grupo Vídeo, o tempo médio de execução foi de 146.93 segundos (DP =
69.84; Mín-Max: 70-339).
O grupo Vídeo foi significativamente mais rápido a completar a tarefa com sucesso
do que o grupo RA, U = 227.00, p = .012.
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1.2 Variáveis subjetivas de aceitação da tecnologia
1.2.1

Análises de confiabilidade

Para efeitos de análise de confiabilidade dos questionários, foram calculados os
índices de Alfa de Cronbach. Para o Questionário de Aceitação da Tecnologia de
Cabero-Almenara (2019), foram obtidos valores entre Bom e Excelente (CORTINA,
1993): Alfa Escala Total = .93; Alfa Subescala Utilidade do Uso = .92; Alfa Subescala
Facilidade do Uso = .88; Alfa Subescala Diversão no Uso = .87; Alfa Subescala
Intenção do Uso = .86.
Relativamente ao Questionário de Aceitação da Tecnologia de Syberfeldt e
colegas (2015), o Alfa da Escala Total foi de .72 (aceitável; CORTINA, 1993).
1.2.2

Dados descritivos

A Tabela 2 contém os dados descritivos para os escores dos Questionários de
aceitação da tecnologia, separadamente por tipo de tecnologia usada.
Tabela 2 - Dados descritivos dos questionários de aceitação da tecnologia

RA (n = 30)
M (DP)

Min-Max

Vídeo (n = 30)
M (DP)

Min-Max

CABERO-ALMENARA et al., 2019
Total
Utilidade
Facilidade
Diversão
Atitude
Intenção

6.39
(0.65)
6.28
(0.83)
6.12
(0.81)
6.50
(0.72)
6.59
(0.63)
6.58
(0.57)

4.27 – 7.00
3.75 – 7.00
3.67 – 7.00
4.00 – 7.00
4.67 – 7.00
5.00 – 7.00

6.22
(0.84)
6.44
(1.05)
6.14
(1.28)
5.59
(0.99)
6.24
(1.10)
6.52
(1.00)

2.87 – 7.00
2.50 – 7.00
2.67 – 7.00
3.33 – 7.00
2.00 – 7.00
2.00 – 7.00

SYBERFELDT et al., 2015
Total
Fonte: Elaboração própria

5.69
(0.95)

3.57 – 7.00

6.07
(0.92)

3.71 – 7.00
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1.2.3

Testes de diferenças entre os grupos RA e Vídeo

Relativamente ao Questionário de Cabero-Almenara e colaboradores (2019),
apenas se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos ao nível
da subescala Diversão no Uso, U = 239.50, p = .001. O grupo RA relatou valores
significativamente superiores comparativamente ao grupo Vídeo. As restantes
comparações foram não significativas: Total, U = 381.50, p = .310; Utilidade, U =
342.00, p = .100; Facilidade, U = 369.50, p = .223; Atitude, U = 355.50, p = .132.
Relativamente ao Questionário de Syberfeldt et al. (2015), também não foram
verificadas diferenças significativas entre os grupos RA e Vídeo quanto à pontuação
Total, U = 354.50, p = .157.

2

Relações entre medidas objetivas e subjetivas e idade e gênero.
Em seguida, serão analisadas as relações entre gênero e idade e as medidas

objetivas e subjetivas acima apresentadas – separadamente por grupo. Iniciaremos a
descrição dos resultados para as medidas objetivas – sucesso e tempo de execução bemsucedida.
2.1 Variáveis objetivas de desempenho
2.1.1

Sucesso na execução da tarefa – Relações com gênero e idade
2.1.1.1 Grupo RA

Gênero
No grupo RA, dos 5 participantes que não foram bem-sucedidos na tarefa, três
(60%) eram do sexo masculino e dois (40%) eram do sexo feminino. Dos 25
participantes bem-sucedidos, 12 (48%) eram do sexo masculino e 13 (52%) do sexo
feminino. Não foram registradas associações significativas entre gênero e sucesso na
tarefa, Teste Exato de Fisher, p = 1.00.
Idade
A idade média dos participantes bem-sucedidos na tarefa RA foi de 32.84 anos
(DP = 9.03), enquanto a idade média dos que não foram bem-sucedidos foi de 29.40
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anos (DP = 2.38). No entanto, não foram verificadas diferenças significativas na idade
de quem teve ou não sucesso na tarefa, U = 50.00, p = .516.

2.1.1.2 Grupo Vídeo
Gênero
Na medida em que a totalidade dos participantes do grupo Vídeo foi bemsucedida na tarefa, não foi possível calcular o Qui-Quadrado para esta comparação entre
gêneros. Todas as 15 mulheres e os 15 homens do grupo foram bem-sucedidos na
resolução da tarefa por meio do tutorial de vídeo.
Idade
Tal como na variável gênero, na medida em que todos os participantes do grupo
Vídeo obtiveram sucesso, não foi possível executar o Teste de Mann-Whitney para
testar diferenças de idade entre quem foi ou não bem-sucedido.

2.1.2

Tempo de execução da tarefa – Relações com gênero e idade
2.1.2.1 Grupo RA

Gênero
No grupo RA, considerando os 25 participantes bem-sucedidos, o tempo médio
de execução foi de 242.69 segundos (DP = 162.36) para as mulheres e 197.67 segundos
(DP = 83.81) para os homens. No entanto, estas diferenças não foram estatisticamente
significativas, U = 73.00, p = .786.
Idade
Não foram verificadas associações significativas entre a idade e o tempo de
execução bem-sucedida da tarefa, rho = .05, p = .796, dentro do grupo RA.
2.1.2.2 Grupo Vídeo
Gênero
O tempo médio de execução foi de 134.73 segundos (DP = 50.47) para as mulheres
e 159.13 segundos (DP = 21.96) para os homens- porém, sem diferenças
estatisticamente significativas, U = 103.50, p = .709.
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Idade
Foram verificadas associações significativas entre a idade e o tempo de execução
bem-sucedida da tarefa, rho = .51, p = .004. Quanto maior a idade, maior o tempo de
execução da tarefa.
Faremos agora a descrição dos resultados para as medidas subjetivas – escores
dos questionários de Aceitação da Tecnologia – separadamente por grupo RA e Vídeo.

2.2 Variáveis subjetivas de aceitação da tecnologia
2.2.1

Questionário de Aceitação da Tecnologia de CaberoAlmenara e colaboradores (2019) e Syberfeldt e
colaboradores (2015) – Relações com gênero e idade
2.2.1.1 Grupo RA

Gênero
A Tabela 3 apresenta os dados descritivos para os escores dos questionários,
separadamente para homens e mulheres. No entanto, não foram encontradas diferenças
significativas (Testes de Mann-Whitney) entre os gêneros ao nível das pontuações
obtidas nos Questionários de Aceitação da Tecnologia de Cabero-Almenara e
colaboradores (2019) e de Syberfeldt e colaboradores (2015).
Tabela 3 - Descritivos escores Questionários – Grupo RA

Mulheres (n = 15)

Homens (n = 15)

M (DP)

M (DP)

p

Total

6.32 (0.78)

6.46 (0.50)

1.00

Utilidade

6.27 (0.91)

6.28 (0.78)

.899

Facilidade

6.09 (0.93)

6.16 (0.71)

.983

Diversão

6.33 (0.88)

6.67 (0.47)

.357

Atitude

6.49 (0.75)

6.69 (0.48)

.526

Intenção

6.53 (0.67)

6.63 (0.48)

.927

5.49 (1.10)

5.90 (0.75)

.440

CABERO-ALMENARA et al., 2019

SYBERFELDT et al., 2015
Total
Fonte: Elaboração própria

39
Idade
A Tabela 4 apresenta os coeficientes de correlação de Spearman entre a idade e
os escores obtidos nos Questionários, para o grupo RA. Como pode observar-se,
nenhuma das associações se mostrou estatisticamente significativa.

Tabela 4 - Coeficientes de correlação entre idade e escores Questionários - Grupo RA

Idade
CABERO-ALMENARA et al., 2019
Total

.00

Utilidade

.02

Facilidade

.01

Diversão

.05

Atitude

.07

Intenção

.00

SYBERFELDT et al., 2015
Total

-.18

Fonte: Elaboração própria

2.2.1.2 Grupo Vídeo
Gênero
A Tabela 5 apresenta os dados descritivos para os escores dos questionários,
separadamente para homens e mulheres do Grupo Vídeo. Foi apenas encontrada uma
diferença significativa entre os gêneros em uma das subescalas do questionário de
Cabero-Almenara et al. (2019) – as mulheres pontuaram a ferramenta Vídeo mais alto
em Diversão no Uso, comparativamente aos homens, U = 63.00, p = .041. Os restantes
contrastes foram não significativos.
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Tabela 5 - Descritivos escores Questionário Cabero-Almenara et al., 2019 – Grupo Vídeo

Mulheres (n = 15)

Homens (n = 15)

M (DP)

M (DP)

p

Total

6.38 (0.62)

6.07 (1.01)

.345

Utilidade

6.40 (1.14)

6.48 (0.98)

.870

Facilidade

6.22 (1.12)

6.07 (1.45)

.967

Diversão

6.11 (1.01)

5.47 (0.89)

.041*

Atitude

6.56 (0.62)

5.93 (1.39)

.137

Intenção

6.70 (0.49)

6.33 (1.33)

.683

6.10 (0.83)

6.03 (1.03)

1.00

CABERO-ALMENARA et al., 2019

SYBERFELDT et al., 2015
Total
* p < .05
Fonte: Elaboração própria

Idade
A Tabela 6 apresenta os coeficientes de correlação de Spearman entre a idade e os
escores obtidos nos Questionários de Aceitação da Tecnologia, para o grupo Vídeo.
Como pode observar-se, nenhuma das associações alcançou significância estatística.
Tabela 6 - Coeficientes de correlação entre idade e escores Questionários - Grupo Vídeo

Idade
CABERO-ALMENARA et al., 2019
Total

-.06

Utilidade

.12

Facilidade

-.12

Diversão

.03

Atitude

-.11

Intenção

-.25

SYBERFELDT et al., 2015
Total
Fonte: Elaboração própria

-.12
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Em seguida, apresentamos o sumário dos resultados obtidos:
1) Comparações entre RA e Vídeo
Medidas objetivas (sucesso e tempo de execução)
Grupo Vídeo com melhores indicadores objetivos de desempenho:
a) significativamente mais rápido do que grupo RA;
b) tendência a ser mais bem-sucedido comparativamente ao Grupo RA.
Medidas subjetivas (questionários)
Grupos globalmente equivalentes nas medidas subjetivas de aceitação:
a) Sem diferenças significativas nos totais dos questionários, bem como nas
subescalas Utilidade, Facilidade, Atitude e Intenção de Uso;
b) Grupo RA foi superior ao Grupo Vídeo ao nível das avaliações subjetivas de
Diversão do Uso.

2) Relações entre medidas objetivas e subjetivas e idade e gênero dos
participantes (separadamente por tecnologia)
Medidas objetivas (sucesso e tempo de execução)
a) Tanto para Grupo RA como para o Grupo Vídeo, gênero não estava
associado ao tempo de execução bem-sucedida da tarefa;
b) No Grupo RA, gênero não estava associado ao sucesso na tarefa (No Grupo
Vídeo, devido à execução com sucesso de toda a amostra, não foi possível
testar associação sucesso-gênero);
c) No Grupo RA, quer o sucesso quer o tempo de execução bem-sucedida não
se mostraram associados com a idade;
d) Porém, no Grupo Vídeo, quanto maior a idade do participante, mais tempo o
mesmo demorava a executar a tarefa (No Grupo Vídeo, devido à execução
com sucesso de toda a amostra, não foi possível testar associação sucessoidade).
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Medidas subjetivas (questionários)
a) No Grupo RA, não foi encontrada qualquer relação entre pontuações nos
questionários (totais ou subescalas) e gênero ou idade dos participantes;
b) No Grupo Vídeo, não foi encontrada relação entre pontuações nos
questionários (totais ou subescalas) e a idade dos participantes. Quanto ao
gênero, foi verificada uma pontuação mais elevada das mulheres (versus
homens) na subescala Diversão no Uso.
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DISCUSSÃO
A RA permite, por meio do uso de equipamentos como smartphones ou tablets,
uma sobreposição de informação virtual (ex. representações realistas de objetos,
instruções textuais, animações, etc.) no ambiente em que o cliente se encontra
(BROWN; BARROS, 2011). RA pode ser definida como uma solução tecnológica
destinada a “aumentar” ou incrementar o mundo real com informações virtuais
(PARAVATI, 2017). Assim, trata-se de uma ferramenta tecnológica com forte potencial
de aplicação nos serviços de apoio ao cliente. Com o uso desta tecnologia, o cliente
poderá aumentar ou incrementar a sua realidade (por exemplo, a visualização de um
equipamento adquirido), com a sobreposição de informação visual que providencie um
passo-a-passo para este resolver o problema técnico em questão (BROWN; BARROS,
2011). Esta possibilidade oferece oportunidades para redução de custos de manutenção,
com importantes consequências no aumento de satisfação na jornada do cliente
(MEUTER et al., 2000; PARIDA; KUMAR, 2006).
Concretamente quanto ao primeiro aspecto, a implantação de um sistema de RA
para auto-serviço de manutenção pode diminuir custos com serviços técnicos, downtime e tempo de reparação dos equipamentos, enquanto melhora a rapidez da resolução
de problemas técnicos. Quanto ao segundo aspecto, instruções relativas a procedimentos
de operação e manutenção são mais bem transmitidas por modelagem. Neste âmbito, a
RA serve para incrementar a visualização do equipamento-alvo pelo cliente, com
informações detalhadas e sequenciais dos passos a seguir no procedimento de
manutenção. O sucesso e rapidez das soluções alcançadas poderão levar então a um
aumento da satisfação do cliente ao longo da sua jornada com o terminal de pagamento.
No entanto, e apesar de todo este potencial, os usos de RA no apoio técnico ou
de manutenção no setor de varejo são ainda escassos e relativamente restritos ao
processo de venda. Mesmo considerando outros setores de atividade – nomeadamente o
setor industrial – soluções de manutenção destinadas ao usuário final (ao invés do
técnico de manutenção/reparação) só recentemente estão sendo disponibilizadas
(LAMBERTI et al., 2014).
Considerando as informações acima citadas, retomamos aqui os objetivos do
presente trabalho. O objetivo principal consistiu na comparação de uma ferramenta de
RA e uma ferramenta Vídeo (abordagem mais convencional) na resolução de um
comum problema de manutenção de terminais de pagamento – a troca da bobina de
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papel. Para tal, foram comparados indicadores objetivos de desempenho (taxa de
sucesso na resolução da tarefa e tempo despendido na mesma) e subjetivos de aceitação
da tecnologia (pontuações nos questionários de avaliação) de dois grupos de pessoas
sem qualquer experiência prévia com o equipamento: um grupo exposto a um vídeo
tutorial e um grupo que usou um aplicativo de RA. Como objetivos secundários, foram
testadas as relações entre as medidas objetivas e subjetivas acima citadas e a idade e o
gênero dos participantes, separadamente por tipo de tecnologia usada.
Relativamente ao objetivo principal, observou-se que os participantes do Grupo
Vídeo obtiveram maiores taxas de sucesso (100% conseguiu realizar a troca da bobina)
bem como foram em média significativamente mais rápidos a realizar a tarefa com
sucesso. Assim, considerando as medidas objetivas, verificou-se a superioridade da
tecnologia Vídeo comparativamente à RA. Neste segundo grupo, apenas cerca de 83%
dos participantes conseguiu finalizar a troca de bobina com sucesso, com um tempo de
execução 50% superior. De uma forma geral, os dados objetivos de desempenho
sugerem ainda que existe ainda trabalho a fazer no sentido de melhorar esta ferramenta
de RA antes da sua testagem e eventual aplicação efetiva junto de clientes de terminais
de pagamento (no caso, varejistas).
O padrão de resultados obtidos neste estudo relativamente aos indicadores
objetivos de desempenho poderá ser explicado por uma menor familiaridade dos
participantes com a RA, comparativamente aos tutoriais em vídeo – não apenas
existentes há mais tempo, como também muito disseminados como forma de instrução.
A título de exemplo, dados de 2019 colocam a plataforma de vídeos Youtube em
segundo lugar na lista dos motores de busca mais usados no Mundo, apenas atrás do
Google (ALEXA, 2019). Por dia, são visualizados quase 5 bilhões de vídeos, e a cada
minuto, 300 horas de vídeos são carregadas na plataforma (BIOGRAPHON, 2019). Por
seu lado, os aplicativos de RA são mais recentes, não tendo ainda um grau de
disseminação e uso comparável. Embora seja difícil quantificar o seu número de uma
forma global, sabe-se, por exemplo, que entre setembro de 2017 e março de 2018 foram
descarregados 13 milhões de aplicativos de RA na plataforma ARKit da Apple (PEREZ,
2018). A perspectiva de evolução é extremamente favorável, com estimativas de 3.5
bilhões de instalações (todas as plataformas) até 2022 (DIGICAPITAL, 2018). No
entanto, não chegamos a esse ponto, existindo ainda uma clara superioridade do Vídeo
em termos do seu uso.
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Estudos científicos prévios comparando RA e outras alternativas mostraram
resultados variados. Por exemplo, Syberfeldt e colaboradores (2015) compararam a taxa
de erros e o tempo de execução de uma tarefa de montagem de blocos por parte de dois
grupos distintos: um fazendo uso de RA e o outro de instruções em papel. Os autores
verificaram que o grupo RA cometeu menos erros, porém demorou mais tempo. No
entanto, a alternativa de comparação – uso de papel – poderá não ter sido a mais
indicada para estudar as vantagens da RA.
Fazendo uso de duas tecnologias diferentes, Hamacher e colaboradores (2019)
compararam os tempos de execução (em tarefas computadorizadas) de duas ferramentas
de RA e o uso de Mouse. Embora não tenham realizado análises estatísticas, os autores
encontraram tempos de execução mais prolongados nas condições de RA do que na
condição Mouse. Já Grasso e colaboradores (2013) compararam o desempenho de
cirurgiões em biópsias pulmonares realizadas em uma de duas condições: guiada por
um sistema de RA ou guiada por exames de tomografia computadorizada (alternativa
tradicional). Os autores verificaram a superioridade da alternativa de RA ao nível dos
seguintes indicadores: redução significativa do tempo do procedimento, do número de
exames necessários bem como da dose de radiação administrada aos pacientes. Por seu
lado, em um estudo sobre a utilidade de uma ferramenta de RA em contexto de
manutenção industrial, Gavish e colaboradores (2013) encontraram que,
comparativamente ao grupo que assistiu a um vídeo de instruções (uma vez), o grupo de
RA cometeu significativamente menos erros.
De uma forma geral, os estudos disponíveis (incluindo os resultados do presente
trabalho) revelam mais inconsistências do que certezas relativamente à superioridade da
RA ao nível de indicadores objetivos de desempenho, comparativamente a outras
tecnologias. É possível que a utilidade da RA ao nível da melhoria da taxa de sucesso,
número de erros e/ou tempos de execução dependa do contexto do seu uso, da tarefa em
questão e do público-alvo. Assim, são necessários estudos adicionais na temática que
possam ajudar a esclarecer estes aspectos.
Curiosamente, do ponto de vista da avaliação subjetiva da aceitação das
tecnologias, os resultados obtidos foram globalmente semelhantes entre os grupos RA e
Vídeo. Mais concretamente, ambas as tecnologias receberam avaliações equivalentes ao
nível da sua Utilidade, Facilidade, Atitude e Intenção de Uso. Trata-se de um resultado
muito interessante, visto que a RA é muito mais recente e o seu uso menos disseminado,
comparativamente ao Vídeo. Assim, o fato de os níveis de aceitação da RA terem sido
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idênticos aos de uma tecnologia bem estabelecida parece sugerir boas potencialidades
de implementação. Além disso, a RA foi avaliada como proporcionando uma Diversão
de Uso significativamente superior, comparativamente ao Vídeo. Considerando estudos
prévios apontando para relações entre Diversão do Uso e Atitude relativamente ao Uso,
bem como Intenção de Uso (CABERO-ALMENARA et al., 2019; VENKATESH,
2000), esta vantagem apontada pelos participantes do grupo RA poderá ser de
relevância para as próximas tendências de uso efetivo desta tecnologia.
Hamacher e colaboradores (2019) compararam as avaliações subjetivas de
aceitação de duas ferramentas de RA e o uso de Mouse, sendo que os participantes
atribuíram pontuações mais favoráveis ao uso do Mouse, comparativamente às
alternativas de RA nos seguintes construtos: Conforto global; Aprendizagem;
Eficiência; Precisão; Frustração; Demanda física; Demanda mental. No entanto,
importa salientar que os autores não realizaram análises estatísticas inferenciais, apenas
descritivas. Na mesma linha, Syberfeldt e colaboradores (2015) verificaram avaliações
subjetivas mais favoráveis para a alternativa em papel, comparativamente à RA, em
questões relacionadas com Facilidade, Utilidade, Atitude e Intenção de Uso. No
entanto, novamente não foram realizadas análises estatísticas. Os resultados do presente
estudo apresentam um cenário mais animador, evidenciando uma similaridade global
nas avaliações subjetivas de aceitação da RA e do Vídeo, além de uma avaliação mais
favorável da Diversão associada ao uso da tecnologia de RA – por meio de análises
estatísticas.
Considerando agora as relações entre gênero e as variáveis objetivas de
desempenho, verificamos que tanto para o Grupo RA como para o Grupo Vídeo, não
foram encontradas associações significativas entre gênero e sucesso na execução da
tarefa ou tempo despendido na mesma. Homens e mulheres foram igualmente bemsucedidos e demoraram tempos médios equivalentes para trocar a bobina,
independentemente do tipo de ferramenta usada.
Quanto às medidas subjetivas de aceitação da tecnologia, contrariamente ao
esperado considerando o modelo TAM (versão adaptada de CABERO-ALMENARA et
al., 2019), na nossa amostra o gênero não se mostrou significativamente associado com
as percepções de Utilidade ou Facilidade do Uso, mas apenas com a Diversão no Uso.
Assim, homens e mulheres relataram níveis idênticos de utilidade e facilidade do uso
tanto da ferramenta de RA quanto da ferramenta Vídeo. Curiosamente, Cabero-
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Almenara e colaboradores (2019) também não verificaram diferenças entre gêneros nas
dimensões Utilidade e Facilidade, bem como ao nível da Diversão no Uso.
No caso da amostra deste trabalho, a única diferença entre os gêneros foi
encontrada no Grupo Vídeo, dentro do qual as mulheres relataram maior Diversão no
Uso desta tecnologia, comparativamente aos homens. No seu estudo comparando
homens e mulheres nas suas apreciações emocionais de experiências com Vídeo e RA
(bem como Realidade Virtual), Dirin, Alamäki e Suomala (2019) solicitaram que seus
participantes avaliassem, em uma escala de cinco pontos (entre concordo totalmente e
discordo totalmente), os construtos Relaxamento, Inspiração, Encorajamento,
Animação, Desagradável, Depressivo, Aborrecido. À semelhança do encontrado no
presente estudo, Dirin e colegas encontraram que as mulheres consideraram a
alternativa Vídeo como significativamente mais inspiradora do que os homens. No
entanto, as mulheres desse estudo também classificaram as alternativas de RA e
Realidade Virtual de forma significativamente mais favorável do que os homens –
evidenciando atitudes globalmente mais favoráveis às três tecnologias em estudo. O
estudo de Tarhini, Hone e Liu (2014) comparou as respostas de homens e mulheres
(estudantes de uma universidade britânica) a um questionário de aceitação da
tecnologia. Os autores verificaram um papel moderador do gênero na relação entre
Facilidade de Uso e Intenção de Uso, de tal forma que as mulheres parecem atribuir
maior relevância à Facilidade de Uso de um sistema no momento da decisão da sua
adoção.
Relativamente à idade, e dentro do Grupo RA, nenhuma variável – objetiva ou
subjetiva – se mostrou associada a esta variável. No Grupo Vídeo, também não se
verificou associação entre idade e sucesso na tarefa, bem como com qualquer das
medidas subjetivas de aceitação. Porém, foi encontrada uma associação significativa
com o tempo de execução – quanto maior a idade do participante, mais tempo o mesmo
demorava a executar a tarefa.
Neste quesito, os dados de estudos anteriores sugerem um efeito mais
consistente, de maneira a que quanto menor a idade, mais favoráveis tendem a ser os
indicadores de aceitação da tecnologia (e.g., HAUK; HÜFFMEIER; KRUMM, 2018;
TARHINI; HONE; LIU, 2014; VENKATESH et al., 2003). Segundo a meta-análise de
Hauk, Hüffmeier e Krumm (2018), as variáveis Facilidade, Utilidade e Intenção de Uso
são particularmente suscetíveis ao efeito da idade. Na mesma linha, no seu estudo
empírico, Tarhini, Hone e Liu (2014) encontraram os seguintes resultados: a) uma
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relação mais forte entre Utilidade de Uso e Intenção de Uso junto dos usuários de
tecnologia mais jovens (comparativamente aos mais velhos); e b) uma relação mais
forte entre Facilidade de Uso e Intenção de Uso junto dos usuários com mais idade –
indicando que a facilidade percebida no uso poderá ser um fator mais importante para
indivíduos mais velhos, provavelmente com menor confiança nas suas capacidades de
uso da tecnologia. Os nossos resultados estão apenas parcialmente de acordo com estas
evidências, na medida em que a maioria das análises cruzando idade e as medidas de
desempenho e aceitação foram não significativas para ambas as tecnologias – apenas
com um efeito da idade ao nível do tempo de execução (Grupo Vídeo). São necessários
mais estudos no sentido de verificar se este padrão de resultados se repete em outras
amostras. É possível que o fato de se tratar de uma amostra bastante homogênea em
termos de nível educacional (larga maioria com nível superior completo ou pósgraduação) tenha atenuado eventuais diferenças de idade. O alto nível educacional
poderá ter levado a um sentimento de auto-eficácia com tecnologia que, por sua vez,
afetou o seu desempenho. Efetivamente, existe evidência prévia de que a auto-eficácia
com computadores influencia as percepções de Utilidade do Uso (AGARWAL;
KARAHANNA, 2000). Porém, são necessários estudos adicionais no tema.
Limitações
Apesar da contribuição oferecida por este trabalho para a compreensão do
potencial das ferramentas de RA (comparativamente ao Vídeo) no desenvolvimento de
soluções de auto-atendimento de manutenção de terminais de pagamento, o mesmo
possuiu algumas limitações, que passamos a enumerar.
Em primeiro lugar, o tamanho amostral foi relativamente baixo, sendo
necessários novos estudos com amostras maiores. Além disso, a amostra avaliada era
relativamente homogênea em termos de escolaridade, com a larga maioria dos
respondentes com ensino superior completo ou até nível pós-graduado. Este perfil
educacional – que difere da grande heterogeneidade que muito provavelmente existirá
entre os clientes de POS (varejistas que operam os terminais) – poderá ter influenciado
as medidas objetivas de sucesso e subjetivas de aceitação. Assim, os resultados obtidos
neste estudo não podem ser generalizados para a população de usuários de POS, sendo
necessários novos estudos junto de amostras maiores, mais heterogêneas e,
eventualmente, de amostras de pessoas que trabalhem no setor de varejo.
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Conclusões
Os resultados obtidos sugerem a necessidade de um aprimoramento das
ferramentas de RA antes da sua implementação em ambiente real, principalmente ao
nível da sua utilidade na melhoria de indicadores objetivos de desempenho (taxa de
sucesso e tempo de execução) no auto-atendimento de manutenção de terminais de
pagamento). Efetivamente, foi comprovada a superioridade da alternativa Vídeo – em
comparação com RA – ao nível quer da taxa de sucesso, quanto do tempo despendido
para a realização bem-sucedida da tarefa de troca de bobina. A maior disseminação e
hábito de uso de tutoriais em vídeo poderá ter contribuído para este resultado. No
entanto, e considerando estimativas de crescimento do uso de aplicativos de RA, esta é
uma tendência que poderá ser alterada nos próximos anos.
Porém, é interessante notar que, do ponto de vista da avaliação subjetiva da
aceitação das tecnologias, os resultados obtidos foram globalmente semelhantes entre os
grupos RA e Vídeo. Ambas as tecnologias receberam avaliações equivalentes ao nível
da sua Utilidade, Facilidade, Atitude e Intenção de Uso e a RA foi avaliada como
proporcionando uma Diversão de Uso significativamente superior, comparativamente
ao Vídeo – evidenciando as potencialidades de implementação RA.
De uma forma geral, foram encontradas poucas associações significativas entre
gênero ou idade e as medidas objetivas de desempenho ou subjetivas de aceitação da
tecnologia. Como exceções, encontramos que: a) no Grupo Vídeo, quanto maior a idade
dos participantes, mais tempo despendido na execução bem-sucedida da tarefa; b)
novamente no Grupo Vídeo, as mulheres atribuíram pontuações mais elevadas (versus
homens) na subescala Diversão no Uso.

50
REFERÊNCIAS
ABECS. Volume de transações (crédito e débito) de 2007 a 2018, 2019. Disponível em:
<https://www.abecs.org.br/indicadores-graficos>. Acesso em 10 de jun. de 2019.
AGARWAL, R.; KARAHANNA, E. Time flies when you're having fun: Cognitive
absorption and beliefs about information technology usage. MIS quarterly, p. 665-694,
2000.
AJZEN, I.; FISHBEIN, M. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980.
ALIBABA Offers Virtual-Reality Shopping on Singles’ Day. The Wall Street
Journal, New York, 11 de out. De 2016. Disponível em:
<https://www.wsj.com/video/alibaba-offers-virtual-reality-shopping-on-singlesday/8D484747-9555-4AFA-810B-596E2D684587.html>. Acesso em 14 de abr. 2019.
ALEXA. The top 500 sites on the web, 2019. Disponível em:
<https://www.alexa.com/topsites>. Acesso em 19 de ago. de 2019.
AUGUST, Rick. The Other Side Of Singles' Day: Alibaba's Virtual Reality Testing
Ground. Forbes, 12 nov. de 2017. Disponível em:
<https://www.forbes.com/sites/augustrick/2017/11/12/the-other-side-of-singles-dayalibabas-virtual-reality-testing-ground/#6802758b1c81>. Acesso em 7 de out. de 2019.
AZUMA, R. T. A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators & Virtual
Environments, v. 6, n. 4, p. 355-385, 1997.
AZUMA, R. T. Augmented reality: Approaches and technical challenges. In:
BARFIELD, Woodrow; CAUDELL, Thomas (orgs.). Fundamentals of wearable
computers and augmented reality. Boca Raton, FL: CRC Press, 2001. p. 43-80.
BAIER, D.; RESE, A.; SCHREIBER, S. Analyzing online reviews to measure
augmented reality acceptance at the point of sale: the case of IKEA. In: Mobile
Computing and Wireless Networks: Concepts, Methodologies, Tools, and
Applications. Pensilvânia: IGI Global, 2016. p. 1714-1736.
BANDURA, A. Multidimensional Scales of Perceived Self-Efficacy. Stanford, CA:
Stanford University, 1990.
BELLINI, Heather, et al. Virtual & Augmented Reality: Understanding the race for the
next computing platform. Profiles in Innovation, n. 1, 2016.
BIOGRAPHON. 37 Mind Blowing YouTube Facts, Figures and Statistics, 2019.
Disponível em: <https://biographon.com/youtube-stats/>. Acesso em 19 ago. de 2019.
BROWN, R.; BARROS, A. Towards a service framework for remote sales support via
augmented reality. In: Web Information Systems Engineering–WISE 2011 and 2012
Workshops. Springer, Berlin, Heidelberg, p. 335-347, 2011.

51
CABERO-ALMENARA, J.; BARROSO OSUNA, J.; LLORENTE CEJUDO, M. D. C.
Technology acceptance model & realidad aumentada: estudio en desarrollo. Revista
Lasallista de Investigación, v. 13, n. 2, p. 18-26, 2016.
CABERO-ALMENARA, J.; FERNÁNDEZ-BATANERO, J. M.; BARROSO-OSUNA,
J. Adoption of augmented reality technology by university students. Heliyon, v. 5,
e01597, 2019.
CARMIGNIANI, J.; FURHT, B. Augmented reality: an overview. In: FURHT, Borko
(org.). Handbook of augmented reality. New York, NY: Springer, 2011. p. 3-46.
CHEN, J. S.; TSOU, H. T. Performance effects of IT capability, service process
innovation, and the mediating role of customer service. Journal of Engineering and
Technology Management, v. 29, n. 1, p. 71-94, 2012.
CIELO. Índice Cielo do Varejo Ampliado de 2019, 2019. Disponível em
<https://ri.cielo.com.br/pt-br/informacoes-financeiras/indice-cielo-do-varejo-ampliadoicva/>. Acesso em 10 de jun. de 2019.
CORTINA, J. M. What is coefficient alpha? An examination of theory and applications.
Journal of applied psychology, v. 78, n. 1, p. 98, 1993.
DAVIS, F. D. A technology acceptance model for empirically testing new end-user
information systems: Theory and results. 1986. 291 f. Tese (Doutorado em
Administração) – Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, MA, 1986.
DAVIS, F. D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of
information technology. MIS quarterly, p. 319-340, 1989.
DIGICAPITAL. Ubiquitous $90 billion AR to dominate focused $15 billion VR by
2022, 2018. Disponível em: <https://www.digi-capital.com/news/2018/01/ubiquitous90-billion-ar-to-dominate-focused-15-billion-vr-by-2022/>. Acesso em 19 de ago. de
2019.
DIRIN, A.; ALAMÄKI, A.; SUOMALA, J. Gender Differences in Perceptions of
Conventional Video, Virtual Reality and Augmented Reality. International Journal of
Interactive Mobile Technologies, v. 13, n. 6, 2019.
DÜNSER, A.; GRASSET, R.; BILLINGHURST, M. A survey of evaluation techniques
used in augmented reality studies. Human Interface Technology Laboratory New
Zealand, Technical report TR-2008-02, p. 5-11, 2008.
FGV EAESP. 29ª Pesquisa anual do uso de TI, 2018. Disponível em:
<https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/pesti2018gvciappt.pdf>. Acesso em 9 de
fev. de 2019.
FRIEDRICH, W.; JAHN, D.; SCHMIDT, L. ARVIKA-Augmented Reality for
Development, Production and Service. In: ISMAR, p. 3-4, 2002.

52
GAVISH, Nirit, et al. Evaluating virtual reality and augmented reality training for
industrial maintenance and assembly tasks. Interactive Learning Environments, v.
23, n. 6, p. 778-798, 2015.
GRASSO, Rosario F., et al. Percutaneous lung biopsy: comparison between an
augmented reality CT navigation system and standard CT-guided
technique. International journal of computer assisted radiology and surgery, v. 8, n.
5, p. 837-848, 2015.
HAMACHER, A.; HAFEEZ, J.; CSIZMAZIA, R.; WHANGBO, T. (2019). Augmented
Reality User Interface Evaluation–Performance Measurement of Hololens, Moverio and
Mouse Input. International Journal of Interactive Mobile Technologies, v. 13, n. 3,
p. 95-107, 2019.
HAMZA, A.; SHAH, A. Gender and mobile payment system adoption among students
of tertiary institutions in Nigeria. International Journal of Computer and
Information Technology, v. 3, n. 1, p. 13-20, 2014.
HASSENZAHL, M.; DIEFENBACH, S.; GÖRITZ, A. Needs, affect, and interactive
products–Facets of user experience. Interacting with computers, v. 22, n. 5, p. 353362, 2010.
HAUK, N.; HÜFFMEIER, J.; KRUMM, S. Ready to be a silver surfer? A meta-analysis
on the relationship between chronological age and technology acceptance. Computers
in Human Behavior, v. 84, p. 304-319, 2018.
HUYGELIER, Hanne, et al. Acceptance of immersive head-mounted virtual reality in
older adults. Scientific reports, v. 9, n. 1, p. 4519, 2019.
IKEA. IKEA Highlights, 2017. Disponível em <https://www.ikea.com/ms/en_US/thisis-ikea/ikea-highlights/index.html>. Acesso em 19 de ago. de 2019.
KONGAUT, C.; BOHLIN, E. Investigating mobile broadband adoption and usage: A
case of smartphones in Sweden. Telematics and Informatics, v. 33, n. 3, p. 742-752,
2016.
LAMBERTI, Fabrizio, et al. Challenges, opportunities, and future trends of emerging
techniques for augmented reality-based maintenance. IEEE Transactions on
Emerging Topics in Computing, v. 2, n. 4, p. 411-421, 2014.
LEGRIS, P.; INGHAM, J.; COLLERETTE, P. Why do people use information
technology? A critical review of the technology acceptance model. Information &
management, v. 40, n. 3, p. 191-204, 2003.
LI, S.; GLASS, R.; RECORDS, H. The influence of gender on new technology
adoption and use–mobile commerce. Journal of Internet Commerce, v. 7, n. 2, 270289, 2008.

53
LINDGREN, Robb, et al. Enhancing learning and engagement through embodied
interaction within a mixed reality simulation. Computers & Education, v. 95, p. 174187, 2016.
LIYANAGE, J. P.; KUMAR, U. Towards a value-based view on operations and
maintenance performance management. Journal of Quality in Maintenance
Engineering, v. 9, n. 4, p. 333-350, 2003.
MA, Q.; LIU, L. The technology acceptance model: A meta-analysis of empirical
findings. Journal of Organizational and End User Computing, v. 16, n. 1, p. 59-72,
2004.
MEUTER, Matthew L., et al. Self-service technologies: understanding customer
satisfaction with technology-based service encounters. Journal of marketing, v. 64, n.
3, p. 50-64, 2000.
MILGRAM, P.; KISHINO, F. A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE
Transactions on Information and Systems, v. 77, n. 12, p. 1321-1329, 1994.
MORRISON, Ann, et al. Like bees around the hive: a comparative study of a mobile
augmented reality map. Em: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human
Factors in Computing Systems. ACM. p. 1889-1898, 2009.
MOURTZIS, Dimitris, et al. A cloud-based approach for maintenance of machine tools
and equipment based on shop-floor monitoring. Procedia Cirp, v. 41, p. 655-660,
2016.
NAVAB, N. Developing killer apps for industrial augmented reality. IEEE Computer
Graphics and applications, v. 24, n. 3, p. 16-20, 2004.
OLSSON, Thomas, et al. Expected user experience of mobile augmented reality
services: a user study in the context of shopping centres. Personal and ubiquitous
computing, v. 17, n. 2, p. 287-304, 2013.
PANTANO, E. Innovation drivers in retail industry. International Journal of
Information Management, v. 34, n. 3, p. 344-350, 2014.
PANTANO, E.; VIASSONE, M. Demand pull and technology push perspective in
technology-based innovations for the points of sale: The retailers’ evaluation. Journal
of Retailing and Consumer Services, v. 21, n. 1, p. 43-47, 2014.
PARAVATI, G. Augmented Reality for Maintenance. Encyclopedia of Computer
Graphics and Games, p. 1-7, 2017.
PARIDA, A.; KUMAR, U. Maintenance performance measurement (MPM): issues and
challenges. Journal of Quality in Maintenance Engineering, v. 12, n. 3, p. 239-251,
2006.

54
PEREZ, S. ARKit-only apps top 13 million installs, nearly half from games.
TechCrunch, 28 de mar. de 2018. Disponível em:
<https://techcrunch.com/2018/03/28/arkit-only-apps-top-13-million-installs-nearly-halfare-games/>. Acesso em 19 de ago. de 2019.
POUSTTCHI, K.; HUFENBACH, Y. Engineering the value network of the customer
interface and marketing in the data-rich retail environment. International Journal of
Electronic Commerce, v. 18, n. 4, p. 17-42, 2014.
SÄÄSKI, Juha, et al. Augmented reality efficiency in manufacturing industry: a case
study. Em: DS 50: Proceedings of NordDesign 2008 Conference, Tallinn, Estonia, p.
99-109, 2008.
SCHWALD, B., et al. STARMATE. Using Augmented Reality technology for
computer guided maintenance of complex mechanical elements. E-work and
ECommerce, v. 1, p. 196-202, 2001.
STATISTA. Projected economic impact of virtual and augmented reality technologies,
2018. Disponível em: https://www.statista.com/statistics/615968/global-virtual-andaugmented-reality-economic-impact/. Acesso em 10 de fev. de 2019.
SUBRAMANIAN, G. H. A replication of perceived usefulness and perceived ease of
use measurement. Decision sciences, v. 25, n. 5‐6, p. 863-874, 1994.
SUTHERLAND, I. E. A head-mounted three dimensional display. Em: Proceedings of
the December 9-11, 1968, fall joint computer conference, part I. ACM, p. 757-764,
1968.
SYBERFELDT, Anna, et al. Visual assembling guidance using augmented
reality. Procedia Manufacturing, v. 1, p. 98-109, 2015.
TARHINI, A.; HONE, K.; LIU, X. Measuring the moderating effect of gender and age
on e-learning acceptance in England: A structural equation modeling approach for an
extended technology acceptance model. Journal of Educational Computing
Research, v. 51, n. 2, p. 163-184, 2014.
TRIGO, A. The nature of innovation in R&D-and non-R&D-intensive service firms:
Evidence from firm-level latent class analysis. Industry and Innovation, v. 20, n. 1, p.
48-68, 2013.
VAN DER HEIJDEN, H. User acceptance of hedonic information systems. MIS
quarterly, p. 695-704, 2004.
VENKATESH, V. Determinants of perceived ease of use: Integrating control, intrinsic
motivation, and emotion into the technology acceptance model. Information systems
research, v. 11, n. 4, p. 342-365, 2000.
VENKATESH, V.; BALA, H. Technology acceptance model 3 and a research agenda
on interventions. Decision sciences, v. 39, n. 2, p. 273-315, 2008.

55
VENKATESH, Viswanath, et al. User acceptance of information technology: Toward a
unified view. MIS quarterly, p. 425-478, 2003.
YOUSAFZAI, S. Y.; FOXALL, G. R.; PALLISTER, J. G. Technology acceptance: a
meta-analysis of the TAM: Part 1. Journal of Modelling in Management, v. 2, n. 3, p.
251-280, 2007.

56

APÊNDICES

57

APÊNDICE A

58

Questionário de Aceitação da Tecnologia (I)
Cabero-Almenara et al., 2019

The use of this AR system will improve my learning and performance in this course
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7

The use of this AR system during the classes will ease my comprehension of certain
concepts
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7

I believe the AR system is useful when one is learning
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7

My performance will increase with the use of AR
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7

I believe the AR system is easy to use
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7

Learning how to use the AR system is not a problem for me
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7
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Learning how to use the AR system is clear and comprehensible
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7

Using the AR system is fun
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7

I enjoyed using the AR system
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7

I believe the AR system allows learning while playing
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7

The use of an AR system makes learning more interesting
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7

I was not bored while using the AR system
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7

I believe the use of an AR system in the classroom is a good idea
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7
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In the future, I would like to use the AR system if I had the opportunity
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7

I would like to use the AR system to learn other subjects
1 – In disagreement

7 – In agreement
1

1

2

3

4

5

6

7
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Adaptação do questionário de Cabero-Almenara et al., 2019
O uso desta ferramenta melhorou a minha aprendizagem e desempenho nesta tarefa
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

O uso de ferramentas desse tipo ajudaria que eu aprendesse novas habilidades
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Eu acredito que esta ferramenta é útil quando se está aprendendo
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

O meu desempenho melhorou com o uso desta ferramenta
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Acredito que esta ferramenta é fácil de usar
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Aprender a usar esta ferramenta foi fácil para mim
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7
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Aprender a usar esta ferramenta foi claro e compreensível
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Usar esta ferramenta foi divertido
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Eu gostei de usar esta ferramenta
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Eu acredito que esta ferramenta permite aprender de forma divertida
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

O uso de uma ferramenta como esta torna a aprendizagem mais interessante
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Eu não fiquei entediado enquanto usava a ferramenta
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7
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Eu acredito que o uso de ferramentas como esta para aprender novas habilidades é
uma boa ideia
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

No futuro, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de usar ferramentas como esta
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Eu gostaria de usar ferramentas como esta para aprender novas habilidades
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7
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APÊNDICE B
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Questionário de Aceitação da Tecnologia (II)
Syberfeldt et al., 2015

I found the AR system easy to understand
1 – Totally disagree

7 – Totally agree
1

1

2

3

4

5

6

7

I found it easy to use the AR system to place the pieces
1 – Totally disagree

7 – Totally agree
1

1

2

3

4

5

6

7

I felt that I performed quickly with the AR system
1 – Totally disagree

7 – Totally agree
1

1

2

3

4

5

6

7

If I had to use an AR system like this on a regular basis, this is a technique I would
appreciate having available
1 – Totally disagree

7 – Totally agree
1

1

2

3

4

5

6

7

I found the AR system physically demanding
1 – Totally disagree

7 – Totally agree
1

1

2

3

4

5

6

7

I found the AR system mentally demanding
1 – Totally disagree

7 – Totally agree
1

1

2

3

4

5

6

7

66
I found the AR system frustrating
1 – Totally disagree

7 – Totally agree
1

1

2

3

4

5

6

7

67
Adaptação do questionário de Syberfeldt et al., 2015
Achei a ferramenta fácil de entender
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Eu achei fácil usar a ferramenta para trocar a bobina
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Sinto que a ferramenta me ajudou a executar a tarefa rapidamente
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Se tivesse que usar com frequência uma ferramenta como esta, esta é uma técnica que
eu gostaria de ter disponível
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Achei a ferramenta exigente do ponto de vista físico
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

Achei a ferramenta exigente do ponto de vista mental
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

68
Achei a ferramenta frustrante
1 – Discordo totalmente
1

7 – Concordo totalmente
1

2

3

4

5

6

7

69

APÊNDICE C

70
Formulário apresentado no Google Forms

71

72

73

74

75

