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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso dispõe-se a analisar a linearidade das transformações 

culturais, mercadológicas e sociais a partir do processo de desenvolvimento tecnológico e de 

que forma essas condutas impactam o modo como a publicidade se relaciona com o 

consumidor. Partindo do pressuposto de que o comportamento do consumidor se modificou ao 

longo do processo denominado por Durão (2008) de superprodução semiótica, mídias 

alternativas são incorporadas como plataformas de apoio para que a publicidade acompanhe a 

fluidez da reconfiguração do mercado e consiga se comunicar de forma plena com o público. 

Tendo em vista o aumento de tendências como o consumo sob demanda, dispositivos móveis, 

mercados de nicho e convergência midiática, a pesquisa se desdobra nas premissas da Realidade 

Aumentada (RA) e sua apropriação pelo âmbito publicitário e objetiva-se a verificar como essa 

abordagem atua nas práticas de consumo. Para tal análise, desenvolvemos um Grupo Focal para 

compreender a relação dos consumidores com a tecnologia estudada e avaliar se as mídias 

alternativas de fato são potencialidades capazes de estreitar o vínculo entre as empresas e o 

público final. Ao final da pesquisa, faremos indicações embasadas nas pesquisas realizadas, 

como a absoluta compreensão estrutural da capacidade comunicativa da RA e a proposição de 

níveis de classificação de experiência da tecnologia. 

 

Palavras-chave: realidade aumentada; publicidade; mídias alternativas; interatividade; usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ABSTRACT 

 

This project aims to analyze the linearity of cultural, marketing and social transformations from 

the technological development process and how these behaviors impact on the way advertising 

relates to the consumer. Assuming that the behavior of the consumer has changed during the 

process, named by Durão (2008) as semiotic overproduction, alternative media are incorporated 

as supporting platforms for advertising to follow the fluidity of market reconfiguration and be 

able to fully communicate with the public. Having in mind the trend’s increase such as 

consumption on demand, mobile devices, niche markets and media convergence, the research 

unfolds on the premises of the Augmented Reality (AR) and its appropriation by the advertising 

scope and intends to verify how this approach acts in consumer practices. For such analysis, we 

developed a Focus Group to understand the relationship of consumers with the technology 

studied and to evaluate if the alternative media are indeed potentialities that can strengthen the 

link between the companies and the final public. At the end of the project, we will make 

indications based on the research accomplished, such as the absolute structural understanding 

of the communicative capacity of AR and the proposal of classification levels of technology 

experience. 

 

Keywords: augmented reality; advertising; alternative medias; interativity; user. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se propõe a analisar as transformações provocadas pelas tecnologias das 

plataformas de entretenimento (como games)1 no universo da propaganda e de que maneira a 

publicidade pode fazer uso dessas abordagens para superar o problema da superprodução 

semiótica, - definido por Durão, grosso modo, a produção excessiva de mensagens 

comunicacionais face à uma “necessidade estrutural do capitalismo de escoar sua produção de 

marcadorias, principalmente em função da competição entre as empresas.” - considerando 

como principal instrumento de mídia alternativa a Realidade Aumentada (RA).  

Com o avanço das redes de computadores e a criação de novas tecnologias,  

foi natural que ocorresse o surgimento de novas ferramentas, valorizando esse 

desenvolvimento. Em meio às novas possibilidades surge um ambiente essencialmente virtual, 

com uma proposta inovadora que busca a valorização da convergência entre mídias, totalmente 

idealizada nas redes de comunicação:  

 

O avanço da multimídia e da realidade virtual, proporcionado pela maior potência dos 

computadores, permitiu a integração, em tempo real, de vídeo e ambientes virtuais 

interativos. Ao mesmo tempo, o aumento da largura de banda das redes de 

computadores também vem influenciando positivamente na evolução da multimídia, 

permitindo a transferência de imagens e outros fluxos de informação com eficiência 

(KIRNER e TORI, 2006, p. 20). 

 

Nesse ambiente virtual2, onde praticamente tudo já pode ser feito online, a RA que, em 

síntese, entende-se por uma interface comunicacional cujo objetivo é a interação3 entre homem 

e computador ou dispositivo móvel, aparece com destaque, partindo da premissa de inserir 

objetos virtuais para o ambiente físico. Uma tecnologia que permite aos usuários ver o mundo 

de uma maneira diferente, tendo a capacidade de mesclar elementos do mundo virtual com a 

realidade, ou seja, “é um sistema que suplementa o mundo real com objetos virtuais gerados 

por computador, parecendo coexistir no mesmo espaço” (TORI et al, 2006, p. 25). 

Ou seja, entende-se RA como a sobreposição dos objetos virtuais à imagens do ambiente 

real, sendo essas capturadas por um dispositivo (como webcam)4, para que os canais sensoriais 

                                                 
1 É uma atividade física ou intelectual que integra um sistema de regras e define um indivíduo (ou um grupo) 

vencedor e outro perdedor. https://goo.gl/psFEo1. Acessado em: 03 de março de 2017. 
2 Realidade Virtual ou RV é um recurso de interface capaz de proporcionar ao usuário a imersão em um ambiente 

gerado por um computador, fazendo o uso de canais multi-sensoriais.  https://goo.gl/C9Cybq. Acessado em: 03 de 

março de 2017. 
3 Influência recíproca de dois ou mais elementos. https://goo.gl/nKXw8f. Acessado em: 03 de março de 2017. 
4 Câmera de vídeo de baixo custo, responsável por capturar imagens e transferi-las para um computador. 

https://goo.gl/af9kwA.  Acessado em: 03 de março de 2017. 
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do usuário sejam acessados de forma mais natural. A RA proporciona melhor relação de 

usabilidade em plataformas de entretenimento (VALERIO et al, 2002), as quais serão apontadas 

e estudadas no decorrer deste trabalho. Esse procedimento pode ser explicado a partir da visão 

de Kirner e Tori (2006): 

 

Diferentemente da realidade virtual, que transporta o usuário para o ambiente virtual, 

a realidade aumentada mantém o usuário no seu ambiente físico e transporta o 

ambiente virtual para o espaço do usuário, permitindo a interação com o mundo 

virtual, de maneira mais natural e sem necessidade de treinamento ou adaptação 

(KIRNER e TORI, 2006, p. 20). 

 

As vantagens do uso da RA se dão justamente pela competência de transformar e 

enriquecer o mundo tangível do usuário, proporcionando melhor relação na usabilidade em 

diversas áreas, como destaque nas plataformas de entretenimento (VALERIO et al, 2002), sua 

utilização permite a interação com situações imaginárias proporcionando uma experiência 

singular e encantadora sem a necessidade de adaptação ou dispositivo específico.  

A flexibilidade da aplicação dessa tecnologia em diversos setores possibilita ao 

mercado publicitário incorporar a RA como uma mídia alternativa de grande potencial 

comunicativo e que, se bem explorada é capaz de estreitar a relação entre marca e consumidor, 

seja no anúncio e na venda de produtos, ou no fato de valorizar a marca, trazendo-a de forma 

menos intrusiva e muito mais natural para o consumidor.  

Segundo pesquisa realizada pela TOTVS LABS (2016), as realidades aumentada e 

virtual estão entre as oito tecnologias que irão trazer mudanças significativas para a rotina da 

população global e para diversos setores da indústria (as outras tecnologias citadas na referida 

pesquisa são: Inteligência Artificial5, Bitcoins & Blockchain6, Impressora 3D7, Carros 

autônomos8,  

                                                 
5Ramo de pesquisa da ciência da computação que busca, através de símbolos computacionais, construir 

mecanismos e/ou dispositivos que simulem a capacidade do ser humano de pensar, resolver problemas, ou seja, 

de ser inteligente. https://goo.gl/RL43dD. Acessado em: 08 de março de 2017. 
6 É uma base de dados de transações distribuída criada para dar segurança ao uso das moedas virtuais, os Bitcoins. 

A tecnologia por trás do Blockchain impossibilita o uso de uma mesma moeda mais de uma vez, garantindo assim, 

a transparência e a segurança das transações, independentemente da moeda de valor utilizada. 

https://goo.gl/B9Yy9k. Acessado em: 08 de março de 2017. 
7 Consegue imprimir qualquer tipo de coisa utilizando a tecnologia de impressão tridimensional. 

https://goo.gl/zf6COq. Acessado em: 09 de março de 2017. 
8 Carros sem motoristas. https://goo.gl/cfflEi. Acessado em: 08 de março de 2017. 
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Robótica9, Biotecnologia10, Computação11, Redes12 e Internet das Coisas13).  

A apropriação de recursos tecnológicos pela publicidade se dá a partir da necessidade 

de novas estratégias mercadológicas que se convertam em mensagens efetivas e que 

influenciem o consumidor a tomada de decisões favoráveis à determinada marca. 

A decrescente visibilidade e funcionalidade das propagandas tradicionais é um ruído 

provocado pelo excesso de produção de mensagens do gênero, intensificando o impacto de 

consumo. Esse processo de supersaturação encontra hoje um público mais exigente e resistente 

a propagandas do tipo convencional, um público que tem o hábito de filtrar continuamente o 

tipo de conteúdo que deseja ou não consumir. 

Fenômenos como a cultura sob demanda14, prosumers15, mercado de nicho16 e, 

principalmente, à popularização dos smartphones17; juntamente com o avanço tecnológico dos 

dispositivos móveis, contribuem para que este cenário se torne real – um mercado cada vez 

mais competitivo com consumidores cada vez mais seletivos. 

Dessa forma, o mercado publicitário se apoia nos suportes tecnológicos, que oferecem 

grande potencial comunicacional, incorporando-os como canais alternativos para propagar 

conteúdos e atingir o espectro de consumidores desejado, através de peças interativas com apelo 

persuasivo capazes de expandir a experiência do usuário, como percebemos nos dizeres de 

Kirner e Tori (2006): 

 

O uso de rastreamento óptico de pessoas ou mãos e as técnicas de realidade aumentada 

podem colocar elementos reais, como as mãos, para interagir com o ambiente virtual, 

eliminando os inconvenientes dos aparatos tecnológicos. Além disso, é possível 

também enriquecer uma cena real, capturada por câmera de vídeo, por exemplo, com 

                                                 
9 É um ramo educacional e tecnológico que engloba computadores, robôs e computação, que trata de sistemas 

compostos por partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos integrados. https://goo.gl/qj5JbE. 

Acessado em: 08 de março de 2017. 
10 É o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos (organismos, células, organelas, 

moléculas) para obter bens ou assegurar serviços. https://goo.gl/TMJKdd. Acessado em: 08 de março de 2017. 
11 Operação matemática ou lógica realizada por regras práticas preestabelecidas. https://goo.gl/FDf94G. Acessado 

em: 08 de março de 2017. 
12 Uma rede de computadores é formada por um conjunto de máquinas eletrônicas com processadores capazes de 

trocar informações e partilhar recursos, interligados por um sub-sistema de comunicação. https://goo.gl/xJJCsJ. 

Acessado em: 07 de março de 2017. 
13 É uma revolução tecnológica a fim de conectar dispositivos eletrônicos utilizados no dia-a-dia à Internet. 

https://goo.gl/eZ2rFC. Acessado em: 07 de março de 2017. 
14 Executado apenas na condição de requerido (grifo nosso).  
15 “Producer” + “Consumer”. É o consumidor que também produz conteúdo (grifo nosso).  
16 Uma estratégia de marketing embasada na segmentação. O Público é separado de acordo com seus interesses 

(grifo nosso).  
17 Na tradução literal, smartphone significa “telefone inteligente”. Esses dispositivos, que se popularizaram nas 

últimas décadas, executam além de suas funções como telefones, também funções de um computador de mão 

(grifo nosso).  
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elementos virtuais interativos, de forma a permitir muitas aplicações inovadoras 

(KIRNER e TORI, 2006, p. 20). 

 

Tendo em vista a alta frequência dos anúncios no dia-a-dia e seu inevitável ruído, para 

compreender a fundo a “Era da Superprodução Semiótica” conceituada por Fábio Durão, a 

pesquisa se embasa nos conceitos de cibercultura explorados por Pierre Lévy e Clay Shirky, 

delineando o trajeto da construção dessa realidade na passagem do analógico para a 

contemporaneidade essencialmente digital, passando pela web 2.0 e chegando aos dispositivos 

móveis e seus softwares. 

Considerando que a convergência18 entre mídias é um recurso muito influente no 

universo publicitário e tecnológico, um dos pontos primordiais a ser explorado deve ser a 

análise das tendências transmidiáticas19 em RA e suas plataformas de entretenimento. 

Por ser uma tecnologia considerada recente em sua aplicação no âmbito publicitário, 

a RA possui características que instigam o público a conhecê-la, atingindo um nível de interação 

que provavelmente não seria alcançado através dos meios convencionais de comunicação. 

Os problemas comunicacionais provocados pelo excesso de propagandas e 

consequente “filtro” dos consumidores, faz necessário que se busque desenvolver novas 

maneiras de comunicar, buscando possibilidades para transmitir uma mensagem sem haver 

perda de sua eficácia. Isso é possível a partir da utilização de novas tecnologias, como a RA, 

sendo esse meio menos intrusivo, pois, na maioria dos casos, requer a própria ação do usuário 

para que a mensagem seja entregue. 

A pesquisa trará exemplos de mensagens com viés publicitário inseridas na RA, visando 

estabelecer a sua utilização como estratégia de inovação no fazer publicitário, pois somente 

desta forma poderemos perceber como essa apropriação acontece na prática. Apesar de ser uma 

tecnologia considerada recente, a RA já se mostra presente em diversas plataformas, e sendo 

utilizada das mais variadas forma em aplicativos e campanhas, como é possível observar nos 

exemplos a seguir: 

O aplicativo “McDonald’s GOL” consistia em um jogo criado pela marca na época da 

Copa do Mundo de 2014, sendo o McDonald’s um dos patrocinadores oficiais da competição. 

Através da tecnologia do QR Code20, o usuário poderia direcionar a câmera para a caixa de 

                                                 
18 Tendência de vários aspectos se identificarem em um ponto. https://goo.gl/75qiW8. Acessado em 18 de março 

de 2017. 
19 Conteúdo semântico que atravessa vários tipos de mídias (grifo nosso).  
20 O Quick Response Code, também conhecido como QR Code, é um código bidimensional de leitura rápida, 

diretamente ligado à Internet. http://goo.gl/ItilnA. Acessado em: 27 de março de 2017. 



29 

 

batata frita, fazendo com que surgisse um campo de futebol. A partir de então, o objetivo do 

jogo era acertar as bolas dentro do gol, com a dificuldade aumentando a cada nível.  

 

Figura 1 - Execução do Aplicativo McDonald’s GOL 

 
Fonte: (Business 2 Community, 2014 ) 

 

O aplicativo Pokémon Go, é um jogo criado pela empresa Niantic, Inc.21 em parceria 

com a Nintendo,22 onde o objetivo é capturar o maior número possível de Pokémons,23 sendo 

que esses podem ser encontrados em qualquer lugar, até na sala de estar, como mostrado na 

imagem abaixo (figura 2): 

 

Figura 2 - Usuário jogando Pokémon Go 

 
Fonte: (THE TELEGRAPH, 2016) 

 

No aplicativo criado pela empresa Sayduck24, voltada para design mobiliário e 

decoração é possível que o consumidor visualize diversos móveis em qualquer ambiente. Essa 

                                                 
21 Empresa de desenvolvimento de software. https://goo.gl/ZaQAwq. Acessado em 27 de março de 2017.   
22 Empresa japonesa produtora de jogos. https://goo.gl/ebWTFg. Acessado em: 27 de março de 2017.  
23 "Monstro de bolso", uma criatura fictícia popular em videogames e desenhos. https://goo.gl/cLiNPr. Acessado 

em: 07 de outubro de 2017.  
24 https://sayduck.com/. Acessado em: 07 de outubro de 2017.  
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tecnologia permite uma leitura de como o item ficará no ambiente real, possibilitando ainda a 

escolha de cores e tamanhos do objeto (figura 3): 

 

Figura 3 - Usuário utilizando o aplicativo da Sayduck 

 
Fonte: (SAYDUCK, 2016) 

 

A empresa Maybeline25 disponibilizou um aplicativo onde é possível fazer o teste de 

mais de 40 cores de esmalte, a partir de uma foto da mão da consumidora. Assim, era possível 

escolher a melhor cor para as unhas sem ter de abrir nenhum produto (figura 4):  

 

 

Figura 4 - Usuário fazendo o teste de cores no aplicativo da Maybeline 

 
Fonte: (AGÊNCIA TNT, 2012) 

 

A Adidas, que em 2009 já havia usado a RA ao lançar um tênis que também podia ser 

usado como joystick26, também aproveitou a tecnologia em 2010 para outro calçado. A nova 

coleção da marca alemã trazia códigos na língua do tênis, que poderiam ser utilizado para 

adentrar em um mundo virtual, quando acessados no computador pela webcam (figura 5):  

                                                 
25 http://www.maybelline.com.br/. Acessado em 5 de nov. de 2017 
26 Dispositivo comumente em formato de alavanca, capaz de controlar a movimentação de um elemento na tela do 

monitor, usado frequentemente em videogames (grifo nosso).  
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Figura 5 - Imagem divulgada pela empresa Adidas para ilustrar a tecnologia de 

sua nova coleção 

 
Fonte: (MERIGO, 2009) 

 

Em suma, entende-se que os usos e apropriações que a publicidade faz da RA, estão 

condicionados à necessidade de atingir e estimular o consumidor, seja a comunicação sendo 

voltada para a venda de um produto específico, ou buscando a valorização e exposição da 

marca. O estudo em questão se mostra pertinente uma vez que, por ser considerada uma 

tecnologia recente no viés comunicacional, são escassos os estudos sobre a utilização da RA na 

publicidade. Sendo assim, o trabalho, que possui cunho mercadológico, obtém relevância ao 

salientar a mudança na maneira de impactar o consumidor, utilizando a ferramenta para permitir 

a imersão e maior envolvimento do público com o anunciante. 
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2. A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A RECONFIGURAÇÃO DO MERCADO E 

MÍDIAS ALTERNATIVAS 

 

2.1. Ciberespaço e Cibercultura 

 

Lévy define ciberespaço (1999, p. 17) como um meio de comunicação digital que se dá 

a partir da interconexão mundial dos computadores e o ambiente que o permeia, envolvendo 

desde as informações que ele abriga até as pessoas que o acessam e alimentam. Em suas 

palavras, ciberespaço se caracteriza como: 

 
[...]espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das 

memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto de sistemas de 

comunicação eletrônicos (ai incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas 

clássicas), na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais 

ou destinadas a digitalização (LÉVY, 1999 p. 92). 

 

A força desse fenômeno é resultado do interesse comum de pessoas que buscam por 

novas experiências diferentes daquelas que as mídias convencionais proporcionam. O 

surgimento do ciberespaço tornou possível novas possibilidades de comunicação e se converteu 

rapidamente um aparato do sistema capitalista e industrial, provocando efeitos caóticos na 

esfera social e cultural, como o crescimento desenfreado das informações. 

Segundo Pierre Lévy, (1999, p. 23) “as verdadeiras relações não são criadas entre a 

tecnologia e a cultura, mas sim de uma sociedade que inventa, produz, utiliza e interpreta de 

diferentes formas as técnicas”. Com o surgimento da digitalização por volta dos anos 80, as 

atividades humanas de interação deixaram de ser somente entre pessoas do mundo real, 

entidades materiais e ideias, e passaram a ter novas formas de informação e conhecimento com 

a invasão dos videogames27. O uso das novas tecnologias possibilitou aos usuários se 

comunicarem, mesmo à distância, por meio do mundo virtual. 

O advento da mobilidade e a evolução das interfaces impôs um novo roteiro ao 

desenvolvimento tecnoeconômico28. As tecnologias digitais surgiram como infraestrutura do 

ciberespaço. A busca sistemática de ganhos de produtividade por meios de várias formas de uso 

                                                 
27 É uma caixa, geralmente em formatos retangulares (assim como seu vídeo-cassete), que quando conectado a sua 

televisão é capaz de reproduzir imagens interativas, ou seja, você controla a ação. https://goo.gl/ALi2aF. Acessado 

em: 15 de abril de 2017 
28 Mudanças que afetam toda a economia envolvendo mudanças técnicas e organizacionais, alterando produtos e 

processos, criando novas indústrias e estabelecendo trajetórias de inovações por várias décadas. 

https://goo.gl/gePSoF. Acessado em: 15 de abril de 2017 

https://goo.gl/gePSoF
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de aparelhos eletrônicos, computadores e redes de comunicação de dados aos poucos foi 

tomando conta do conjunto das atividades econômicas (LÉVY, 1999, p. 31).  

Contrapondo Lévy, Clay Shirky (2011) debate sobre uma visão mais recente do 

ciberespaço, concebendo-o como unidade do mundo real: “A antiga visão da rede como um 

espaço separado, um ciberespaço desvinculado do mundo real, foi um acaso na história” (2011, 

p. 37). No começo da era tecnológica as pessoas passavam a maior parte do tempo 

desconectadas da rede e, ainda assim, pequena parcela da população possuía acesso frequente 

ao ciberespaço29. Entretanto, com o crescimento e desenvolvimento de computadores e 

telefones, toda noção de ciberespaço, a visão de rede e espaço separados, começa a diminuir 

drasticamente. 

  

2.2. Tecnologia, o homem e sua relação com o trabalho 

 

Tendo em vista a influência das novas tecnologias da informação sobre a sociedade e a 

cultura, é possível notar que no século XXI, o tecido social torna-se cada vez mais complexo, 

dinâmico, e suas transformações tem ocorrido numa velocidade muito acelerada. Uma vez que, 

consideramos a presença das tecnologias em seus contextos de surgimento é possível 

compreender a relação de diferentes forças atuando sobre os grupos humanos, como exemplo 

disso, podemos citar o caso das máquinas a vapor, no século XIX, que criaram um tipo de 

trabalho mecanizado e alienante em relação aos operários e os computadores que aumentaram 

a capacidade de comunicação interpessoal. Porém, os computadores e as novas tecnologias 

também modificaram o modo de trabalho do proletariado, alterando dessa forma sua visão e 

pensamento em relação ao labor. Os trabalhadores atuais se diferenciam tremendamente dos 

antigos operários, principalmente quando tratamos de serviços que antes eram considerados 

artesanais. 

Em um de seus estudos, Sennett (2004) discorre sobre como o fluxo de trabalho 

automatizado mudou toda uma rotina artesanal de uma padaria na cidade de Boston, nos 

Estados Unidos, a qual havia visitado vinte e cinco anos antes:  

 

Um dia os padeiros podem fazer mil pães franceses, no dia seguinte mil croissants, 

dependendo da demanda de mercado imediata em Boston. A padaria não mais cheira 

a suor e é supreendentemente fria, quando antes os padeiros vomitavam com 

frequência por causa do calor. Sob as tranquilizantes lâmpadas fluorescentes, tudo 

agora se passa num estranho silêncio (SENNETT, 2004, p. 78). 

                                                 
29 Segundo Martel (2015), 89% dos Europeus possuem acesso regular e frequente à rede. No Brasil, ele estima que 

40% da população possui acesso. Acessado em: 14 de nov. de 2017 



35 

 

 A criação de novas tecnologias, principalmente a implantação da computação em 

diversos setores de mercado, possibilitou que as produções antes lentas, manuais e muitas vezes 

em quantidades pequenas, fossem transformadas em modelos de negócio automatizados, 

rápidos e de produção em massa. Porém, esta automatização acaba por criar um 

sujeito/trabalhador insatisfeito, que não vê mais prazer ou perenidade em seu trabalho. No caso 

estudado por Sennett (2004), o autor aborda: “Nesse local de trabalho high-tech30, flexível, onde 

tudo é fácil de usar, os empregados se sentem pessoalmente degradados pela maneira como 

trabalham” (SENNETT, 2004, p. 79). 

 O próprio operário já não compreende mais o trabalho desempenhado. A antiga técnica 

artesanal já não existe mais, a paixão pelo objeto desenvolvido se esvaece e o empenho no 

serviço prestado já não é o mesmo, já que este não se faz tão inteligível. Essa dificuldade da 

compreensão talvez se trate porque muitas vezes o trabalhador não possui contato com o próprio 

objeto produzido, “manuseando” ele apenas através de toques em telas e ícones computacionais. 

“O trabalho não é mais legível para eles, no sentido de entender o que estão fazendo” 

(SENNETT, 2004, p. 80). 

 Esse modo de trabalho possui consequências e dependências. A consequência é que o 

tipo de trabalhador contratado já não possui um conhecimento mais amplo, ao ponto de 

continuar trabalhando caso os múltiplos dispositivos utilizados para realizar suas tarefas parem 

de funcionar. Dependendo, então, destas máquinas e de suas assistências: “Como consequência 

de trabalhar dessa forma, os padeiros não mais sabem de fato como fazer pão” (SENNETT, 

2004, p. 80). 

Mesmo tendo o desgaste do operário, esta nova forma de trabalhar é lucrativa para as 

companhias e possibilita a contratação de mão-de-obra cada vez mais barata. Por isso, o 

investimento na tecnologia se faz e se fará sempre presente.  

 

2.3. A mudanças no mercado com o desenvolvimento da web e web 2.0  

 

Diante da concorrência acirrada, as empresas tendem a adquirir um conhecimento 

acerca do mercado no qual estão inseridos e utilizam-no para competir diretamente com outras 

empresas (vantagem competitiva). Estas, precisam estar atentas e se mostrar atentas as 

necessidades dos seus clientes e as demandas do mercado, seja para criar ou melhorar seu 

produto ou serviço.   

                                                 
30 De alta tecnologia. https://goo.gl/7bnJ8j. Acessado em: 09 de maio de 2017. 
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Segundo Tara Hunt (2010, p. 54) é necessário que as empresas não apenas falem com 

os consumidores, mas também ouçam o que eles têm a dizer. Essa interação entre cliente e 

empresa é chamada pela autora como “virar o megafone” (HUNT, 2010, p. 54). A novidade é 

direcionar o cliente para construção de um relacionamento mais aberto e consequentemente 

gerar maior visibilidade positiva para a empresa, uma vez que, satisfeitos, os clientes comentam 

com outras pessoas, endossando o produto ou serviço oferecidos. 

O grande feito em relação a técnica e ao digital foi a nova maneira de gerenciar os 

negócios dentro de uma empresa, replicando a experiência física do cliente em uma loja, para 

uma experiência online tão poderosa quanto a tradicional. Esse método de comunicação pela 

inversão do megafone ainda é visto como um dos modos mais efetivos para atingir uma grande 

massa de pessoas, gerando uma imagem positiva para o produto ou serviço e lealdade do 

público para com a marca.   

Para Tara Hunt (2010, p. 61) a primeira mudança fundamental trazida pela web foram 

as conversações existentes no mercado, pois mesmo a internet sendo o meio principal para 

divulgar a marca, as pessoas ainda ignoram essas mensagens e optam por confiar mais no “boca-

a-boca”. Na era da web 1.0, por volta dos anos 90, mesma era em que o Manifesto Cluetrain31 

foi escrito, os sites eram limitados a profissionais das ciências da computação com elevado 

nível técnico, ou seja, quem não era especialista, não poderia participar da conversação e 

publicar suas opiniões na rede. 

Durante o ano de 2004, o termo web 2.0 se popularizou, como uma segunda geração de 

comunidades e serviços, com ferramentas de fácil manuseio e acessíveis para os usuários sem 

habilidades técnicas e com permissão para publicação de conteúdo simples. Com as barreiras 

estateladas, os blogs que antes eram dados como minorias em relação às leituras e comentários 

em um site, começam a ter milhões de views32, entretanto os leitores fiéis ainda eram pequenos, 

uma vez que a credibilidade ainda era mínima perto das informações publicadas por meios 

impressos. Ainda assim, gerou uma troca de informações entre os clientes que não existia antes 

da internet.  

Porém, mesmo com tanto dinheiro sendo investido na indústria da propaganda e a 

quantidade de empresas que dependem dela, o megafone ainda apresenta grande apelo, uma 

vez que, as empresas se veem em uma necessidade de investir para melhorar o serviço, 

                                                 
31 O Manifesto é a reunião de 95 testes em organizadas na forma de manifesto que trata da relação empresa-

mercado a partir das conexões da Web. https://goo.gl/Vj9bBn. Acessado em: 12 de maio de 2017. 
32 Os views, que em sua tradução literal significa “visualizações”, contabilizam a quantidade de vezes que 

determinado conteúdo foi visto (grifo nosso).  
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conquistando clientes efetivos e satisfeitos que falariam com outros clientes e 

consequentemente ajudariam na obtenção de usuários fiéis. 

Portanto, para uma sobrevivência em longo prazo, se torna de suma importância a 

obtenção de uma clientela mais sólida, ou seja, clientes fidelizados. Desta maneira, as empresas 

garantem uma renda decorrente para futuros conflitos. “Já está provado que custa menos manter 

um cliente do que conseguir um novo, e transformar esse cliente satisfeito em cliente super-

satisfeito, pois assim ele irá espalhar a sua impressão para outros clientes em potencial, também 

não é novidade” (HUNT, 2010, p. 64).  

A partir disso, se faz necessária às empresas um novo comportamento diante do mercado 

atual, tendo em vista a necessidade de aprimoramento constante. Muito embora o melhor 

posicionamento sempre será o de estar à frente dos negócios, reinventando-se, criando conteúdo 

relevante e inovando. Pois só assim estarão em posição de precursor diante às gerações futuras. 

 

2.4. Sobre a convergência midiática 

 

A comunicação é uma característica inata do ser humano e desde os primórdios 

acompanha sua evolução, segundo estudos de Chomsky (apud REIS, 2009, p. 116).  

Felice (apud VAN DAL, 2013, p. 2) afirma que três revoluções comunicacionais 

marcaram a existência humana, a primeira relacionada ao surgimento da escrita por volta do 

século V, a segunda emergiu após a invenção de Gutenberg, que possibilitou a propagação da 

cultura com maior facilidade e, por fim, a terceira revolução que se deu na cultura de massa, 

propagada pelos meios de comunicação eletrônicos. O autor ainda afirma que o cenário atual 

de superprodução poderia ser a quarta revolução, sendo possibilitada pelas novas tecnologias, 

“ocasionando importantes transformações no interior dos distintos aspectos do convívio 

humano.” (FELICE apud VAN DAL, 2013, p. 2) 

A cada uma dessas revoluções, novos meios de comunicação e maneiras de comunicar 

vão surgindo e se incorporando à existência do homem. Sendo assim, segundo o pensamento 

de Magnoni e Rodrigues (2013, p. 11), as interações comunicacionais vão ganhando novas 

formas e, o que antes era visto como uma preocupação para pensadores frankfurtianos33 sobre 

a extinção de meios de comunicação tradicionais - a televisão, o rádio e os meios de 

comunicação impressos - vai sendo desmistificado graças ao desenvolvimento tecnológico e a 

incorporação de aparelhos eletrônicos em uma única plataforma. 

                                                 
33 Adeptos das teorias pregadas na Escola de Frankfurt, que, grosso modo, defendia os ideais do filósofo social 

Karl Marx (grifo nosso).  
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Portanto, as ideias de que os novos meios de comunicação poderiam justapor os antigos, 

mostram-se erradas quando mesmo com o crescimento da internet, ainda existem várias 

emissoras de rádio no mundo, por exemplo. Uma vez que as rádios migraram para a rede a fim 

de se adaptarem a nova maneira de fazer comunicação.  

Segundo Meditsch (apud MAGNONI E RODRIGUES, 2013, p. 13), os meios de 

comunicação possuem características próprias que continuam a se enquadrar em necessidades 

presentes no cotidiano. O fato é que todos esses meios começaram a coexistir e assim a 

convergência midiática transformou a maneira unidirecional de comunicação em uma 

comunicação multilateral. Para Magnoni e Betti (apud MAGNONI E RODRIGUES, 2013, p. 

12), esse “é o nexo da comunicação multilateral: o fluxo pode ser de um para todos; de todos 

para um; e de todos para todos.” Essa diferença nas maneiras de comunicar se explica com a 

imagem a seguir (figura 5): 

 

Figura 6 - Comunicação 

 
           Fonte: (XAVIER, 2014) 

 

Para Castells (apud VAN DAL, 2013, p. 6) as mídias tradicionais estão usando meios 

de comunicação interativos para se moldarem ao novo estilo bilateral de transmitir e receber 

informações para que, assim, possam interagir com a audiência. Se o público ficou mais 

exigente, todos os aspectos ao seu redor se adaptam ao novo estilo de demanda e então, surge 

um novo jeito de produzir conteúdo.  

O ponto de partida para a revolução tecnológica digital, segundo Santaella (apud VAN 

DAL, 2013, p. 4) é a possibilidade de transformar qualquer tipo de mídia em um arquivo 

universal, o que só foi possibilitado pelo desenvolvimento da computação. Dessa maneira, a 

propagação se torna mais rápida e atinge mais pontos.  

A convergência de tecnologias, a conexão sem fio e seu aperfeiçoamento e 

popularização, além de toda a facilidade para se obter vários pontos de conexão com a internet, 

torna o ambiente bastante favorável no cenário chamado por Durão (2008) de superprodução 
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semiótica, servindo de palco para essa revolução tecnológica. Nesse ambiente em que os meios 

de comunicação coexistem, assim, um meio transforma o outro, e mesmo com as adaptações, 

as características se mantem singulares e garantem a perpetuidade. 

Jenkins (2006) cita em seus estudos o cientista político Ithiel de Sola Pool, que conceitua 

convergência como “Um poder de transformação dentro das indústrias midiáticas” (POOL apud 

JENKINS, 2006, p. 35). Já para Jenkins, “A convergência não ocorre por meio de aparelhos, 

por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros dos 

consumidores individuais e em suas interações com outros.” (JENKINS, 2010 p. 29). Dessa 

maneira, cada indivíduo se transforma em um receptor e um emissor concomitantemente. A 

rede trouxe um bônus para os meios de comunicação que transformou a maneira unidirecional 

de se comunicar, uma característica muito pouco explorada antes: a interatividade. Cada 

receptor, agora, é um emissor massivo em potencial. 

E essas mudanças trouxeram diversas outras modificações na estrutura social, desde o 

entendimento de espaço, - que agora não necessariamente precisa ser um espaço físico - as 

formas de se relacionar das pessoas, de encontrar o seu lugar na sociedade, de falar e ser ouvido, 

de se comunicar. A popularização da rede e a convergência das mídias transformaram o mundo 

em todos os aspectos. 

O novo modelo estrutural social, promovido pelo intenso e desenfreado capitalismo, faz 

com que o indivíduo e os vários aspectos da sua vida ganhassem certo valor mercadológico e, 

segundo Prado (2013), se transformasse em um “Eu, S/A”, tal qual uma microempresa. A 

internet, com suas características de agilidade e alcance de massas se tornou uma grande aliada 

ao sistema econômico vigente, pois as informações, segundo Recuero (2000, p. 01), passam a 

constituir a base da sociedade, a matéria prima não apenas para se obter capital, mas também 

poder. 

 

[...] e um espaço inteiramente constituído de informação, como a Internet, passa a ter 

um papel central nessa nova sociedade, tanto em termos de circulação de capital, como 

em termos de reconfiguração do espaço e das relações sociais. Este espaço, denominado 

por muitos como ciberespaço, ou espaço virtual é o cerne da revolução desta virada de 

século. O ciberespaço é um não-lugar. Não concreto, não físico, mas real. (RECUERO, 

2000, p. 2) 

 

O segredo para o sucesso das grandes marcas, é estar sempre a vista de seus 

consumidores, e com o “Eu S/A” não é diferente. Deve-se estar sempre visível, pois agora o 

indivíduo é tratado de acordo com o que mostra possuir, de maneira que os objetos que o 
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cercam, sejam capazes de o transferir para uma esfera social de maior ou menor prestígio, e a 

internet está intimamente ligada a essa nova realidade de vida humana. 

Os avanços tecnológicos são usados servindo de suporte eletrônico para que o indivíduo 

se mostre aos demais e conquiste então a “felicidade”, o “sucesso” e “realização”, supostamente 

adquiridas juntamente com todo o valor agregado dos produtos que exibe. Tudo o que antes era 

imperceptível ganha uma nova visão através das máquinas. As máquinas criam um novo 

ambiente, inspirado no velho ambiente. 

 Os meios de comunicação estabelecem ações recíprocas de um meio ao outro, fazendo 

com que o mundo fique tecnologicamente interligado, repleto de vias duplas de comunicação, 

onde qualquer pessoa tem a capacidade de falar, de ser ouvida, de ser vista. Ou seja, o progresso 

tecnológico consegue reduzir todo o planeta, e dar certa visibilidade nas sociedades 

industrializadas ocidentais através da internet.  

Segundo McLuhan (apud RECUERO, 2011), os meios de comunicação existentes na 

sociedade tomam papeis de extensões das capacidades naturais dos seres humanos, sendo 

nossos olhos quando não podemos estar nos lugares, nossos ouvidos quando não podemos parar 

o que estamos fazendo para ver o que está acontecendo, nosso abraço quando a saudade de 

quem está longe aperta.  

  

2.5. A Economia Gutenberg e a democratização da informação 

 

No século XV, as prensas fixas ainda eram usadas em impressões e, portanto, por ser 

necessário gravar todo o texto sempre, essas impressões aconteciam em um longo período de 

tempo e não era qualquer pessoa que poderia manusear, por serem de difícil operação.  

 Ao perceber isso, o impressor Johannes Gutenberg, decide combinar tecnologia e 

inovação para acelerar esse processo, criando a prensa móvel. Gutenberg, então, desenvolveu 

um método de formar qualquer palavra através de moldes de letras, que poderiam ser mudados 

rapidamente e fazer novas páginas. A partir desse momento, a impressão de livros passou a 

deslanchar. O que antes era produzido por apenas um escriba34 e de forma totalmente lenta, 

agora poderia ser realizado por um ou mais operários, porém, com aumento significante de 

cópias do mesmo livro e em tempo reduzido. 

                                                 
34 Na Antiguidade, pessoa encarregada de escrever, como copista, secretário ou redator. https://goo.gl/xTB4hv. 

Acessado em: 16 de maio de 2017. 
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 Tendo em vista esse novo cenário com os tipos móveis, viu-se a possibilidade de criar 

as próprias obras, e os livros antes dados como não importantes e possíveis de traduzir poderiam 

ser então atualizados para idiomas comuns. Portanto, com a criação de Gutenberg, não apenas 

as obras primas valiam o esforço de tradução e impressão e sim todas.  Começou então uma 

nova leva de livros inusitados e novas edições de obras já publicadas posteriormente.  

 Inúmeras mídias surgiram desde a invenção da impressora. Entretanto, mesmo com toda 

revolução tecnológica posterior, ainda tinham sua base na Economia Gutenberg: com alto custo 

de investimento e produção, a tecnologia passa então a ser influenciada no processo de 

produção dos conteúdos, tipográfico ou digital (TV).  

Segundo Clay Shirky “Neste mundo, quase toda mídia era produzida ‘pela mídia’, um 

mundo no qual todos vivíamos até poucos anos atrás” (2011, p. 44). Ou seja, esse modelo 

econômico não descarta o gerenciamento utilizado no século XV, no qual era necessário decidir 

com sabedoria o que poderia ser publicado ou não e/ou atendendo a interesses específicos dos 

detentores dos meios de produção.  

Shirky (2001) exemplifica essa mudança, mostrando como a produção de informação 

sai da propriedade midiática tradicional e passa, também, às massas através do advento da 

internet e uma cultura da participação. 

Em 2003, com a descoberta da doença da vaca louca, a contaminação de carne bovina, 

nos Estados Unidos, a Coreia do Sul proíbe a importação, e isso acarretou em uma grande tensão 

entre os dois governos. Portanto, no ano de 2008, os presidentes dos dois países decidem por 

reabrir o mercado de carne bovina, causando tumulto na população sul-coreana.  

Ou seja, a forma de protestar naquela época foi passar a noite com velas acesas durante 

a noite em um parque na Coreia do Sul. Com o protesto a longo prazo, o presidente sul coreano 

decide agir e colocou polícias para organizar e acabar com a briga. Entretanto, a atenção se 

voltou ao grande número de meninas adolescentes que estavam protestando. Veio então o 

questionamento de onde essas meninas surgiram e porque apareceram só em tal manifestação.  

Com o advento das novas tecnologias e sua interseção com o comportamento 

adolescente, mostraram que as motivações que essas meninas tiveram de agir de tal maneira, 

vieram de um website organizado por uma boy band35. A decisão de lutar para retomar o 

mercado de carne bovina americana para o consumo sul coreano surgiu de um nesse website 

que foi também, onde ficaram sabendo da notícia. 

                                                 
35 Expressão utilizada para se referir a uma banda composta unicamente por integrantes masculinos (grifo nosso).  
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O site proporcionou então, uma oportunidade aos usuários de discutirem sobre o que 

estava acontecendo naquele momento e a liberdade de comentarem o que quisessem sobre 

outros assuntos em um mesmo local. Isso nos mostra o quanto a internet está mais rápida e mais 

disponível do que é passado na TV. Ao publicar qualquer coisa em um website, a informação 

se torna mais ampla e com isso, a acessibilidade e a permanência aumentam.  

 

Acessibilidade significa que outras pessoas podem ler o que alguém escreve, e 

permanência se refere a duração de determinado texto escrito. Tanto acessibilidade 

quanto a permanência aumentam quando as pessoas se conectam à internet, e a Coreia 

do Sul é a nação mais conectada do mundo. (SHIRKY, 2011, p. 34) 

 

 Tudo o que acontece no “mundo real36”, em questão de segundos, já está disponível na 

internet via websites, esses definidos pelos participantes que publicam o que querem que tenha 

no site e do jeito que querem que apareça. Foi o que aconteceu quando Lee decidiu colocar a 

polícia no meio dessa briga. No mesmo instante, a internet já estava recheada de vídeos e 

imagens de policiais agredindo protestantes adolescentes e pacíficos, o que gerou repercussão 

muito grande em relação a nova administração do país.  

 Para pôr fim de vez em todo esse mal-entendido, o presidente sul coreano foi até a TV 

nacional para pedir desculpas pela reabertura do mercado de carne bovina sem questionar de 

antemão a opinião da população e também pela maneira que o protesto foi impedido. A 

estratégia funcionou e o público vê então a necessidade e o direito de uma política aberta, com 

resultados à vista, pois, mais uma vez não cientes das decisões através de canais convencionais 

(TV e jornais), as informações seriam fornecidas através do quadro de avisos do website da boy 

band.  

 A mídia deixa de ser apenas uma fonte de informações e passa a ser também um local 

de coordenação. Ou seja, a TV continua transmitindo informações e nos mostra o que é de 

interesse para as emissoras dizerem. O mesmo acontece na internet, como os quadros de avisos 

nos sites, espaço de bate-papo online, entre outros. As imagens e mensagens de texto via 

telefones se tornam úteis para disseminar informações e opiniões, e então agir sobre elas tanto 

online quanto nas ruas, como foi o caso da vaca louca.  

 

 

 

 

                                                 
36 Mundo tangível (grifo nosso).  
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2.6. Interatividade, Imersão e Tipos de Leitores 

 

A expansão do ciberespaço continua em ritmo acelerado dando origem a fenômenos e 

novas interfaces com o corpo e o sistema cognitivo humano (RA e Realidade Virtual (RV)) que 

permitem cada vez mais a interconexão interativa entre o homem e a máquina (sensório-

motoras). 

Segundo Lévy (1999, p. 70) nas condições de interfaces, duas vertentes coexistem a fim 

de provocar os sentidos humanos proporcionando uma experiência singular que mesclam 

elementos do mundo real com o mundo virtual. Ambos oferecem à pessoa usuária da realidade 

virtual a sensação subjetiva de uma interação “real” com a situação simulada. 

Segundo Lévy (1999, p. 38), a RV propõe uma imersão do humano em interação com 

um ambiente virtual. Na abordagem da realidade ampliada ou RA, nosso mundo tangível é 

captado por sensores e câmeras e nesse espaço são inseridos elementos do mundo virtual. 

Por RV podemos considerar como sendo uma simulação de interatividade da qual a 

situação é dada através de um aplicativo, por exemplo dos datagloves, um dispositivo de 

interação capaz de reproduzir uma sensação ao usuário de estar dentro da tela e permitindo a 

manipulação de objetos virtuais. É possível manter uma interação sensório-motora com o 

conteúdo e obter uma ilusão de realidade não existente e descrita pela memória disponível no 

digital. O virtual permite que o explorador crie imagens diferentes do real, porém, não significa 

que o mundo virtual pode simular espaços numa ilusão sensorial realista.  

Por interatividade, Lévy (1999, p. 79) explica como sendo uma participação ativa do 

usuário de um processo de informação, portanto, o receptor nunca é passivo. Para Pierre Lévy 

(1999) o que caracteriza a interatividade é a possibilidade, crescente com a evolução dos 

dispositivos técnicos, de transformar os envolvidos na comunicação, simultaneamente, 

em emissores e receptores da mensagem, ou seja, podemos medir o grau de interatividade de 

uma mídia ou dispositivo de comunicação através das possibilidades de apropriação e 

personalização da mensagem recebida, reciprocidade da comunicação, virtualidade, qual a 

implicação da imagem dos participantes nas mensagens e sua telepresença (1999, p. 82).  

O mundo virtual possui, segundo Lévy (1999, pg. 72) duas características: a imersão e 

a navegação por proximidade. Por imersão, o autor discorre que os indivíduos são entranhados 

em um mundo virtual e é possível uma visualização dele próprio e da situação em que se 

encontra. Na segunda, propõe-se ao mundo virtual uma relação para com o indivíduo, onde os 

instrumentos de pesquisa são feitas por proximidade.  
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Para compreender a imersão com mais clareza, iremos discorrer acerca dos conceitos 

descritos por Santaella (2005), através de suas análises dos níveis de imersão e tipos de leitores 

existentes na história. Primeiramente é necessário conceituarmos o ciberespaço, entendido e 

considerado neste trabalho segundo Santaella. 

 Para Santaella (2005) ciberespaço é: 

 

[...] um sistema de comunicação eletrônica global que reúne os humanos e os 

computadores em uma relação simbiótica que cresce exponencialmente graças à 

comunicação interativa. Trata-se, portanto, de um espaço informacional, no qual os 

dados são configurados de tal modo que o usuário pode acessar, movimentar e trocar 

informação com um incontável número de outros usuários (SANTAELLA, 2005, p. 

08). 

 

O ciberespaço se configura, portanto, como o local onde uma grande quantidade de 

informação é passível de ser acessada por algum usuário. Para acessar este banco de dados é, 

segundo a autora, “sine qua non, imergir nesse espaço” (SANTAELLA, 2005, p. 09). 

Essa imersão, porém, acontece em níveis, definidos de forma decrescente pela autora. 

O mais alto grau de imersão é chamado de imersão perceptiva, feita através da RV e suas 

imagens virtuais, visto que o usuário está totalmente imerso no espaço. 

“Diremos que uma imagem é virtual se a sua origem for uma descrição digital de uma 

memória de computador” (LÉVY, 1999, p. 73). Diante a citação, consideraremos compreender 

então que a imagem é virtual quando disposta em uma memória de computador e exposta na 

tela do computador. Ou seja, a realidade virtual é gerada automaticamente através de textos, 

mensagens e imagens de uma interação do usuário com o mundo virtual, podendo tornar-se um 

vetor de inteligência e criação coletiva. 

Um segundo grau nesta ordem seria o da telepresença. “Esta ocorre quando a tecnologia 

de RV é conectada a um sistema robótico fisicamente presente em alguma locação à distância” 

(SANTAELLA, 2005, p. 09). Ou seja, uma pessoa controla algum robô que pode interagir com 

outros objetos em um local diferente de quem o controla. 

A primeira mídia de telepresença citada por Levý é o telefone (1999, p. 81) que pode 

ser considerado mais interativo do que a comunicação por mundos virtuais uma vez que, nos 

coloca em contato com o corpo do interlocutor. A voz dele está presente e a partir dela podemos 

construir uma imagem da situação contada por telefone, desta maneira, a interatividade 

acontece.  

O terceiro grau de imersão, chamado de representativa, ocorre quando o usuário é 

representado no ciberespaço, diferente do segundo ou primeiro grau, nos quais ele se sente 
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dentro do espaço. Um exemplo para a imersão representativa é o jogo World of Warcraft37, 

onde o usuário controla um personagem dentro de um mundo fictício: 

 

Figura 7 - Usuário em meio ao jogo World of Warcraft 

 
Fonte: (LORDMONS, 2011) 

 

O quarto nível de imersão é também o mais raso de todos e ocorre simplesmente no 

momento que o usuário acessa o ambiente virtual. 

Podemos então falar sobre os tipos de leitores, que vêm através da história se 

relacionando diretamente aos meios de exposição de informações disponíveis. Segundo 

Santaella (2005), os tipos de leitores dependem de “distintas habilidades sensoriais, perceptivas 

e cognitivas que estão envolvidas nos processos e no ato de ler, de modo a configurar modelos 

cognitivos de leitor” (SANTAELLA, 2005, p. 10). 

O primeiro tipo de leitor é o contemplativo, vindo da Renascença, que é o leitor do livro 

impresso e de imagens estáticas, que continua como regente até meados do século XIX. O leitor 

movente é o que surge na revolução industrial, ele vem juntamente com disseminação do jornal 

e o início das imagens mais dinâmicas e em movimento, com o surgimento do cinema. Este 

tipo de leitor permanece com suas características até quando o meio televisivo se torna vigente. 

O terceiro tipo de leitor é o imersivo, aquele que já se sente dentro de sua leitura e se 

encontra, principalmente, no ciberespaço, com todas suas possibilidades imersivas. 

Porém, o surgimento de um leitor não anula a existência do anterior, cronologicamente 

falando. Segundo Santaella: 

 

[...] não parece haver nada mais cumulativo do que as conquistas da cultura humana. 

O que existe, assim, é uma convivência e reciprocidade entre os três tipos de leitores, 

                                                 
37 Jogo online, produzido pela Blizzard lançado em 2004. https://goo.gl/ULHwK9. Acessado em 27 de abril. 
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embora cada tipo continue, de fato, sendo irredutível ao outro, exigindo inclusive 

habilidades perceptivas, sensório motoras e cognitivas distintas (SANTAELLA, 

2005, p. 11). 

 

Concordando com o leitor imersivo, de acordo com Alvin Toffer (1980), o termo 

prosumer consiste na junção producer (produtor) + consumer (consumidor). Esse indivíduo 

representa a Geração Z38, definição sociológica usada para definir indivíduos nascidos da 

metade da década de 90 até o ano de 2010. Ao contrário das gerações anteriores, os jovens 

pertencentes a Geração Z cresceram em contato com a tecnologia, utilizando aparelhos 

eletrônicos durante todo seu desenvolvimento até atingirem a maioridade.  

Marcas como Apple39, Sony40 e Microsoft41 são reconhecidas e familiarizadas, tendo 

uma relação de proximidade com o consumidor. Sendo assim, eles estão frequentemente em 

contato com o meio que mais se desenvolveu nos últimos anos: a internet. “O principal efeito 

de toda essa conectividade é acesso ilimitado e sem restrições a culturas e a conteúdos de todas 

as espécies, desde a tendência dominante até os veios mais remotos dos movimentos 

subterrâneos” (ANDERSON, 2012, p. 06).  

Estando em contato com um número elevado de informação, a necessidade e procura 

das pessoas mudou, fazendo com que a exigência da sociedade seja diferente da anterior à 

existência da internet.  

 

Cada vez mais o mercado de massa se converte em massa de nichos. Essa massa de 

nichos sempre existiu, mas, com a queda do custo de acessá-la — para que 

consumidores encontrem produtos de nicho e produtos de nicho encontrem 

consumidores -, ela, de repente, se transformou em força cultural e econômica a ser 

considerada (ANDERSON, 2012, p. 08). 

 

Neste trecho, Anderson (2012) aponta o declínio da cultura de massa, que segundo ele, 

vem sendo substituída, pelo mercado de nichos.  A existência de mais opções de varejo e 

entretenimento a partir da conectividade faz parte desse processo primordial para que 

ocorressem mudanças culturais na sociedade de modo geral, e consequentemente isso alterou o 

modo de consumir e em cadeia, também o de vender.  

 

 

 

                                                 
38 https://goo.gl/PXZU8l. Acessado em: 27 de abril de 2017. 
39 https://goo.gl/3x6mA8. Acessado em: 10 de nov. de 2017. 
40 http://www.sony.com.br/. Acessado em: 10 de nov. 2017. 
41 https://www.microsoft.com/pt-br. Acessado em: 10 de nov. de 2017. 
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2.7. A Cauda Longa e a segmentação dos mercados 

 

 O desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas permitiu que muitas mudanças 

ocorressem na sociedade, criando novas possibilidades que antes eram consideradas 

inconcebíveis ou, até então, não haviam sido projetadas pelo próprio desconhecimento acerca 

do que a tecnologia poderia oferecer. Podemos notar cada vez mais no dia-a-dia uma presença 

significante do uso da tecnologia, sendo ao trazer elementos digitais para ambientes reais, ou 

através de avanços em diferentes áreas como, por exemplo, a medicina.  

 Agindo no campo da saúde, a tecnologia tem se mostrado um interessante parceiro, 

agindo em todas as suas representações, tanto no viés de produção, com o desenvolvimento de 

aparelhos e equipamentos, quanto através da informação e pesquisa, contribuindo para uma 

maior compreensão das doenças e desenvolvendo terapias e tratamentos.  Essa presença cada 

vez maior da tecnologia na medicina foi o principal fator que permitiu o aumento do 

crescimento populacional em relação aos séculos passados, o que contribuiu significativamente 

para o aumento sem precedentes da população mundial na última década. 

 Segundo o jornal O Globo (2016)42, um estudo da ONU apontou que a população atual 

de 7,3 bilhões de pessoas, vai alcançar as marcas de 8,5 bilhões até 2030, e de 9,7 bilhões até 

2050. Isso demonstra um crescimento de 53% em relação à população atual. Esses números são 

dados importantes ao demonstrar um aumento acelerado da população, o que traz grandes 

implicâncias para a sociedade como uma procura muito maior por produtos e serviços. Para 

atender uma demanda tão alta de pessoas, o mercado do consumo procura disponibilizar uma 

grande variedade de produtos, afinal, essas pessoas possuem opiniões diferentes acerca de um 

conteúdo, fazendo com que possam ocorrer variações na preferência por certo produto, o que 

se reflete na procura do mesmo.  

 Em pleno século XXI, o ato de consumir já está totalmente ligado à vida em sociedade. 

Muitas vezes, essa relação é feita de forma tão natural que não somos capazes de perceber que 

estamos realizando algum tipo de consumo.  

De acordo com Bauman (2007): 

 

Aparentemente, o consumo é algo banal, até mesmo trivial. É uma atividade que 

fazemos todos os dias, por vezes de maneira festiva, ao organizar um encontro com 

os amigos, comemorar um evento importante ou para nos recompensar por uma 

realização particularmente importante – mas a maioria das vezes é de modo prosaico, 

rotineiro, sem muito planejamento antecipado nem reconsiderações (BAUMAN, 

2007, p. 37).  

                                                 
42 https://goo.gl/98Lxw7. Acessado em: 19 de maio de 2017. 
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 Mesmo que realizado muitas vezes de forma imperceptível, o consumo é uma prática 

adotada por uma sociedade que está totalmente imersa nesse tipo de organização, totalmente 

habituada e projetada para sua realização. Com um número tão expressivo de pessoas no planeta 

e da tecnologia como ferramenta de acesso a conteúdo, é natural que uma maior quantidade de 

produtos esteja disponível para também um maior número de pessoas. O desejo pelo consumo, 

em qualquer uma de suas formas, se torna quase uma necessidade do indivíduo.  

Mas seria o consumo uma necessidade ou um estado de condição aceito pelos 

indivíduos? Segundo Bauman (2007): 

 

Se reduzido à forma arquetípica do ciclo metabólico de ingestão, digestão e excreção, 

o consumo é uma condição, e um aspecto, permanente e irremovível, sem limites 

temporais históricos; um elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós 

humanos compartilhamos com todos os outros organismos vivos. Visto dessa 

maneira, o fenômeno do consumo tem raízes tão antigas quantos os seres vivos – e 

com toda certeza é parte permanente e integral de todas as formas de vida conhecidas 

a partir de narrativas históricas e relatos etnográficos (BAUMAN, 2007, p. 37).  
 

 Apesar de o consumo estar presente desde os primórdios da humanidade, sendo 

associado diretamente ao ato de desejar algo, almejar ou pretender adquirir, nesse trabalho 

levaremos em conta sua perspectiva mercadológica, quando estimulado por demandas de 

mercado e/ou sociais. 

 A partir da necessidade do capital em expandir seus mercados e do desenvolvimento 

das novas tecnologias que permitem a produção em pequena escala ser viável, existe hoje uma 

grande variedade de produtos disponíveis, que procuram atender a uma preferência distinta da 

população. Cada uma dessas pessoas possui preferências distintas, alavancadas por gostos 

pessoais desenvolvidos durante toda a sua vida.  

Por exemplo, enquanto um usuário x prefere uma música x, o usuário y prefere a música 

y. Sendo assim, mesmo que um maior número de pessoas opte pela música x, sempre haverá 

um público que irá se separar por outras opções de música que, quando juntas, formam uma 

procura tão grande ou maior que pela música x. 

Para exemplificar o conceito apresentados, a imagem a seguir demonstra a preferência 

musical dos usuários da plataforma Spotify43, divulgado em relatório da própria empresa em 

2015: 

 

 

                                                 
43 O Spotify é um serviço de streaming digital que dá acesso instantâneo a milhões de músicas, podcasts, vídeos e 

outros conteúdos de artistas de todo o mundo. https://goo.gl/LzdWEz. Acessado em: 19 de maio de 2017. 
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Gráfico 1 – Preferência dos usuários do Spotify. 

 
Fonte: Genre (2015) 

 

De acordo com Anderson (2012), nossa economia vem apresentando uma mudança em 

termos estratégicos, com uma nova percepção do mercado em relação às vendas, e ao que é 

oferecido como opção para venda. Tradicionalmente as empresas tendem a lucrar mais no 

mercado com produtos específicos, que apresentam uma maior saída e procuram atender ao 

mercado de massa. Porém, essa perspectiva de negócio não leva em conta a existência de outros 

tipos de consumidores, que apresentam um gosto diferente da maioria, presentes em outros 

tipos de mercado que não o de massa. Esses mercados, inferiores, quando juntos acabam por 

apresentar um valor significativo de vendas. Anderson defende que essas pequenas demandas 

de mercado são chamadas de “non-hits”, sendo os produtos oferecidos pelo mercado de massa 

chamados de “hits”. “E como os não-hits são tão numerosos, suas vendas, embora pequenas 

para cada faixa, rapidamente atingem volumes consideráveis” (ANDERSON, 2012, p. 16). 

Na imagem a seguir, disponibilizada retirada do portal Adorocinema (2017), são 

mostrados os filmes que mais geraram bilheteria no até o dia 07 de julho de 2017: 

 

Figura 8 - Maiores bilheterias julho 2017 

 
Fonte: (ADOROCINEMA, 2017) 
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Podemos perceber que os filmes “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, “Meu Malvado 

Favorito 3”, “Mulher-Maravilha” e “A Múmia” apresentam um número muito maior de 

ingressos vendidos no fim de semana que os demais. Dessa maneira, por atenderem ao mercado 

de massa, podem ser considerados “hits”, pois apresentaram uma procura e lucro maior que os 

outros filmes. Por outro lado, se forem somadas as bilheterias dos quatro filmes de menor 

procura, o resultado será de 137,265 ingressos vendidos, um valor considerável e até superior 

ao filme “A Múmia”, quarto colocado no ranking. 

Levando em conta essa busca por identidade numa sociedade que valoriza o indivíduo, 

uma urgência por mais conteúdo e informação, as marcas e empresas procuram manter, 

principalmente de forma online, uma maior opção para seus usuários explorando todos os 

nichos. E, dessa maneira, se forma a Cauda Longa, conceito desenvolvido por Anderson que 

descreve uma perspectiva de análise do mercado que pode ser observada em todos os 

segmentos, mas que se presta especialmente aos bens culturais (música, cinema, etc): 

 

Quando se pensa no assunto, a maioria dos negócios de Internet bem-sucedidos de 

alguma maneira explora a Cauda Longa. O Google, por exemplo, ganha boa parte de 

seu dinheiro não com grandes empresas anunciantes, mas com a propaganda de 

pequenos negócios (a Cauda Longa da propaganda). Com a eBay ocorre basicamente 

o mesmo fenômeno — ela explora produtos de nicho, desde carros para 

colecionadores até tacos de golfe adaptados. Ao superar as limitações da geografia e 

da escala, empresas como essas não só expandem seus mercados, mas também, o mais 

importante, descobrem outros mercados inteiramente novos. Além disso, em todos os 

casos, esses mercados que se situam fora do alcance dos varejistas físicos se revelaram 

muito maiores do que seria de esperar — e se tornam cada vez mais vastos. Com 

efeito, à medida que essas empresas ofereciam cada vez mais (simplesmente porque 

podiam), elas constatavam que a demanda efetivamente superava a oferta  

(ANDERSON, 2012, p. 18). 

 

Dessa maneira, a partir do princípio da Cauda Longa, é possível perceber que o mercado 

online está tirando o foco dos hits (mercado de massa) para se concentrar no mercado de nichos, 

sendo esses segmentos tão atrativos quanto. Nas lojas físicas, seja por necessidades de estoque 

ou pela limitação do próprio espaço disponível, os produtos disponibilizados para os 

consumidores costumam atender apenas o mercado de massa, o que exclui a fatia dos não-hits. 

Como alternativa para esse problema, o e-Commerce44 surge como opção para os produtos que 

antes eram tratados individualmente como descartáveis, e agora são considerados em conjunto 

                                                 
44 Comércio electrónico ou e-Commerce é um conceito aplicável a qualquer tipo de negócio ou transação comercial 

que implique a transferência de informação através da Internet. Abrange uma gama de diferentes tipos de negócios, 

desde sites de retalho destinado a consumidores, a sites de leilões, passando por comércio de bens e serviços entre 

organizações. https://goo.gl/B5wXjr. Acessado em: 19 de maio de 2017. 
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como uma nova possibilidade de explorar os nichos. Nesse ponto, as redes sociais funcionam 

como ferramenta de expansão para a cauda, atraindo o consumidor até a empresa. 

Em seu livro, Anderson (2012) nos traz o seguinte exemplo sobre a Cauda Longa:  

 

Nela é possível encontrar qualquer coisa, como velhos sucessos, ainda lembrados com 

carinho por fãs dos bons tempos ou redescobertos por novos aficionados: as gravações 

ao vivo, as faixas que não fizeram tanto sucesso, as remixagens e, para espanto geral, 

até capas. Os nichos chegam às centenas, gêneros, dentro de gêneros, dentro de 

gêneros (imagine toda uma grande loja de CDs inteiramente dedicada às bandas de 

cabeludos da década de 1980 (hair hands) ou a músicas ambientais rítmicas (ambient 

dub)). Também há bandas estrangeiras, cujos preços as tornavam inacessíveis nas 

prateleiras de importados, e bandas obscuras ou até etiquetas ainda mais 

desconhecidas - muitas das quais não têm força suficiente para entrar nas grandes lojas 

(ANDERSON, 2012, p. 18). 

 

Ao oferecer uma variedade maior de opções para o público, a Cauda Longa também o 

beneficia através da possibilidade de segregar aquilo que é considerado inadequado para o 

mesmo. Muitas vezes, ao adquirir um produto, o consumidor é obrigado a pagar pelo consumo 

de um conteúdo pelo qual ele não sente proximidade ou não gostaria de adquirir. Ao comprar 

um CD, por exemplo, serão adquiridas as músicas preferidas do cliente, como também as outras 

que ele talvez não considere tanto. É uma possibilidade que esse cliente talvez não adquirisse o 

CD completo se houvesse a oportunidade de separar apenas as faixas que ele tem maior apreço. 

Esse exemplo é também citado por Anderson (2012):  

 

Ah, sim, também existe muito lixo na Cauda Longa. No entanto, mais uma vez, 

também se encontra muita porcaria até nos melhores álbuns, intercaladas entre as 

poucas faixas que tocam no rádio. Nos CDs, é preciso pulá-las, porém, on-line, é mais 

fácil evita-las, pois é possível escolher apenas as melhores músicas, com a ajuda de 

recomendações personalizadas. Assim, ao contrário dos CDs – onde cada porcaria 

custa talvez pouco mais de 8% do preço de todo o álbum – todo lixo on-line é deixado 

de lado, sem fazer mal a ninguém, em algum servidor remoto, ignorado pelo mercado, 

que avalia as músicas por seus próprios méritos (ANDERSON, 2012, p. 18). 
 

 Percebe-se então que o termo Cauda Longa é idealizado a partir da ideia de formação 

dos novos nichos, segmentando o mercado para que o consumidor possa atuar de forma 

significativa. Ao se representada de forma gráfica, a teoria é exemplificada literalmente como 

uma “cauda”, sendo os hits localizados no topo do consumo, enquanto os não-hits estariam 

localizados na base da curva da demanda, estendendo o gráfico ao apresentar uma grande 

variedade de opções.  

 O gráfico a seguir demonstra, de maneira simples, porém objetiva, o significado do 

termo Cauda Longa (figura 9):  
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Figura 9 - A Cauda Longa 

 
 Fonte: (GUN, 2016) 

 

Na prática, a teoria da Cauda Longa já tem sido usada por diversas empresas voltadas 

para o e-commerce como a Apple45, eBay46, Netflix47 e Amazon48. Ao possuir uma variedade 

muito maior em relação as suas concorrentes off-line, as marcas se destacam e atingem um 

público ainda maior de consumidores, pois possuem uma maior abrangência de mercado. 

Apesar de o foco continuar em produtos do topo da cauda, as empresas não ficam dependentes 

dos hits para obter sucesso, se beneficiando também através de diversos outros produtos que, 

em conjunto, são capazes de gerar lucro. Segundo o site Nielpatel49, a Amazon faz 57% de suas 

vendas através de palavras-chave localizadas segundo a maneira de pensar o mercado através 

da teoria da Cauda Longa. 

Ao utilizar seu conceito estatístico para determinar a frequência com que determinados 

termos são pesquisados online, como no exemplo da Amazon, a Cauda Longa se torna parceira 

eficaz das marcas para identificar nichos com alto potencial de exploração, e pela sua 

capacidade de reduzir custos para atingi-los. Embora a resposta de como isso seja feito varie 

entre os mercados, utilizaremos a ideia proposta por Anderson (2012), que evidencia o uso de 

uma ou mais de três forças capazes de alavancar o rendimento obtido ao utilizar a teoria da 

Cauda Longa nos negócios. 

                                                 
45 Apple é uma das maiores empresas que atuam no mercado de tecnologia, com destaque para smartphones, notebooks 

e tablets. https://goo.gl/vtqNEy. Acessado em: 08 de junho de 2017. 
46 eBay é um serviço de comércio eletrônico que reúne milhões de vendedores no mundo todo, disponibilizando 

produtos novos e usados. O site pode ser considerado o shopping online mais popular do mundo e tem cerca de 90 

milhões de cadastros ativos. https://goo.gl/U3UXAd. Acessado em: 08 de junho de 2017. 
47 Netflix é um serviço de transmissão online que permite aos clientes assistir a uma ampla variedade de séries, 

filmes e documentários premiados em milhares de aparelhos conectados à internet. https://goo.gl/vyux1M. 

Acessado em: 08 de junho de 2017. 
48 Amazon é uma empresa de comércio eletrônico norte-americana, sendo considerada uma das principais do 

segmento (grifo nosso).  
49 Disponível em: https://goo.gl/NVOyBA. Acessado em: 08 de junho de 2017. 
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A primeira força é a democratização das ferramentas de produção. Com a invenção dos 

computadores e evolução da tecnologia, hoje é extremamente fácil se tornar um produtor de 

conteúdo online. A possibilidade de obter um computador pessoal contribui para a queda do 

custo de produção sendo que, muitas vezes, o próprio consumidor se torna produtor através da 

facilidade em produzir filmes, opiniões e pensamentos, sendo todos esses registrados na web. 

A capacidade do empreendedorismo se torna vital para que a cauda consiga se expandir. 

 

Em música, por exemplo, o número de novos lançamentos cresceu à taxa fenomenal 

de 36% em 2005, para 60 mil títulos (a partir de 44 mil, em 2004), devido em boa 

parte à facilidade com que os artistas hoje podem gravar e lançar suas próprias 

músicas. Ao mesmo tempo, as bandas enviaram mais de 300 mil faixas gratuitas para 

o site MySpace, esticando ainda mais a cauda. (ANDERSON, 2012, p. 38). 

 

A segunda força está presente na redução dos custos de consumo, através da 

democratização da distribuição. Os computadores trouxeram a possibilidade da produção de 

conteúdo, mas isso só é válido através da internet, que permite disponibilizar o conteúdo 

produzido para um maior número de pessoas capaz de consumi-lo. Os produtos que não 

poderiam estar presentes em prateleiras, estão disponíveis no mercado online, através de bancos 

de dados capazes de abrigar estoques (in)finitos. 

 

A Internet simplesmente torna mais barato alcançar mais pessoas, aumentando 

efetivamente a liquidez do mercado na Cauda, o que, por sua vez, se traduz em mais 

consumo, elevando efetivamente o nível da linha de vendas e ampliando a área sob a 

curva (ANDERSON, 2012, p. 39). 

 

A terceira força consiste na ligação entre oferta e demanda, responsável por apresentar 

os consumidores aos produtos que procuram. Os mecanismos de busca são responsáveis por 

fazer a intermediação entre produtos e consumidores, flexibilizando essa relação. 

 

Esse aspecto pode assumir qualquer forma, desde a busca da sabedoria das multidões 

pelo Google até as recomendações de músicas pela iTunes, juntamente com a 

propaganda boca a boca dos blogs e das resenhas de clientes. O resultado de tudo isso 

para os clientes é reduzir os "custos de busca" para encontrar o conteúdo dos nichos 

(ANDERSON, 2012, p. 39). 

 

Na migração do mercado de massa para o mercado de nicho, a Cauda Longa se torna, 

talvez, a maior estratégia de promoção de vendas online, o que justifica sua positiva recepção 

pelo mercado. Na visão de Anderson (2012), o sucesso na utilização dessa teoria no e-

Commerce é possível ao atentar-se a nove regras que evidenciam alguns pontos como a 

interação com o consumidor, a expansão dos hits e a confiança no mercado de nichos.  
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 Movimente os estoques para dentro ou para fora; 

 Deixe os clientes fazerem o trabalho; 

 Um método de distribuição não é adequado a todas as situações; 

 Um produto não atende a todas as necessidades; 

 Um preço não serve para todos; 

 Compartilhe informações; 

 Pense "e", e não "ou"; 

 Ao fazer o seu trabalho, confie no mercado; 

 Compreenda o poder da gratuidade. 

 

Através da utilização da teoria da Cauda Longa em seus negócios online, as empresas 

podem obter análises estatísticas de muito valor para o empreendimento. Ao mensurar 

resultados como quais produtos são mais procurados, quais produtos possuem uma demanda 

reprimida ou quais apresentam maior potencial de crescimento nas vendas. Dessa maneira, a 

Cauda Longa se torna referência por exemplificar essa mudança do mercado de massa para o 

mercado de nicho, potencializando lucros que antes não eram explorados. 

Ao valorizar o potencial que existe em cada usuário na internet, a teoria tornou possível 

a realização de um estudo aprofundado sobre o pensamento do consumidor e seu 

comportamento no mercado, elaborando estratégias de vendas mais eficientes e anúncios mais 

efetivos. Através dos mecanismos de pesquisa online, o usuário é completamente estudado e 

analisado pelas empresas, o que expõe o consumidor a uma grande quantidade de anúncios e 

ofertas de acordo com suas preferências, o que na maioria das vezes resulta em um resultado 

positivo, ou seja, na venda de um produto específico para esse usuário.  

  

2.8. Superprodução Semiótica 

 

A partir da segmentação do mercado, houve uma proliferação de produtos disponíveis 

que atingem rapidamente os indivíduos que pertencem ao ambiente econômico, ou seja, há 

ofertas em excesso para todo tipo de consumidor. Isso pode ser considerado como uma 

desvantagem, uma vez que existe uma poluição visual e pode atrapalhar na compreensão e 

tomada de decisão do consumidor. 
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Esse cenário de saturação industrial é demarcado por Fábio Durão (2008) como 

“superprodução semiótica” (2008, p. 43). Tal fenômeno se respalda numa lógica de acumulação 

de capital, que consiste na produção excessiva de anúncios e na dilatação da demanda de 

consumo. A superprodução semiótica depende da função de condicionar constantemente 

atitudes consumistas que surgem do desejo e da falsa ideia de necessidade. 

 “Os contínuos avanços das tecnologias midiáticas permitiram que nossa vida se 

tornasse, como nunca antes, saturada de linguagem, permeada de significação” (DURÃO, 2008, 

p. 43). Tal afirmação é tanto efeito quanto resultado da competição mercadológica que se 

instalou na esfera social, uma vez que a crise do capitalismo superestima não mais somente a 

estética que qualifica o produto, mas o amplo volume de compras. 

 

2.9. Realidade Aumentada (RA) & User Experience (UX) 

 

 A RA contribui de forma concisa para uma melhor lembrança da marca e um bom 

relacionamento com o consumidor. Isso se dá através da interação usuário-produto/peça. Essa 

interação pode ser entendida, segundo alguns autores explicitados posteriormente, como 

Experiência do Usuário ou UX50. 

 Para discutirmos sobre a UX, vamos primeiro compreender como podemos definir o 

termo experiência, visto que, a expressão pode ser utilizada erroneamente devido à sua 

frequência de uso. Segundo Lopes (2012, p. 5): “o termo experiência tem sido usado de forma 

banalizada. Presente no discurso de muitos profissionais, seu significado varia de acordo com 

o contexto e o objetivo.” Então faz-se necessário essa definição. 

 Para Mora apud Lopes (2012, p. 8), experiência é “o fato de que se trata de uma 

apreensão imediata por um sujeito, de algo supostamente dado”. Ou seja, experiência consiste 

na interação de um sujeito com algum objeto do mundo real, seja ele tangível ou não, que gere 

conhecimento ao primeiro. O conhecimento é a base e resultado da experiência. 

 Lopes (2012, p. 10) cita Francis Bacon, precursor da ciência moderna, ao descrever a 

experiência como “ação deliberada para a construção do conhecimento que conduz à verdade”. 

Porém, o contrapõe posteriormente ao discorrer sobre a experiência num contexto mais atual: 

“as concepções mais atuais da experiência deixam de se preocupar com a construção de uma 

verdade absoluta a partir da experiência, para enfatizar a relação do sujeito com o mundo”. 

                                                 
50 Abreviação de “user experience” (grifo nosso). 
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 Considerando isso, podemos focar o conceito de experiência na interação do sujeito com 

um objeto do mundo. A UX trata, a priori, exatamente disso, da experiência do consumidor 

antes, durante e depois de sua interação com algum produto, serviço ou mídia ofertada. 

 É importante diferenciarmos a usabilidade da experiência do usuário:  

 

Usabilidade é o termo empregado quando uma pessoa usa um produto com um 

objetivo específico. Para cumprir este objetivo é necessário que a interação da pessoa 

com o produto seja eficiente, efetiva e fácil de usar. Para esses autores, a usabilidade 

não equivale a experiência, por não se tratar de uma emoção. A usabilidade contribui 

para a experiência, mas ela não é condição para a experiência (LOPES, 2012, p. 24) 

 

 Compreende-se então a usabilidade como parte da UX, tornando o acesso ou interação 

com um produto mais fácil para o usuário, tornando-o mais atrativo e eficiente. 

 A UX, então, trata-se de uma experiência que envolve subjetividade e emoção do 

usuário. Para Olsson et al (2015):  

 

Experiência do usuário (UX) fornece uma ampla perspectiva na interação do usuário 

com o produto. O UX vai além da usabilidade (isto é, interação efetiva, eficiente e 

satisfatória com o produto) em direção a relações mais emocionalmente apelativas 

entre o usuário e o produto (tradução nossa)51. 

  

 Lopes (2012) também conceitua a UX com quatro focos: o produto, a subjetividade do 

usuário, o usuário e aspectos comerciais da experiência. Porém, todos os autores abordados 

concordam em um ponto: a interação é o que possibilita tal experiência. 

 Com o foco no produto, Norman e Nielsen apud Lopes (2012, p. 16) abrange o conteúdo 

da experiência e um conjunto de aspectos que um produto ou serviço deve apresentar para que 

esta seja positiva. Ou seja, a UX depende muito de estratégias tomadas pela marca que a usa, 

seus setores de desenvolvimento e se a empresa imprime seus valores nessa experiência. 

 

Experiência do usuário abrange todos os aspectos da interação do usuário final com a 

empresa, seus serviços e seus produtos. O primeiro requisito para uma experiência do 

usuário exemplar é reconhecer as necessidades exatas do consumidor sem confusão 

ou incômodos. Depois vem a simplicidade e elegância que produzem produtos que 

são prazerosos de se ter e de se usar. A verdadeira experiência do usuário vai muito 

além de dar aos consumidores o que eles dizem que querem ou prover recursos. A fim 

de alcançar uma experiência de usuário de alta qualidade na oferta de uma empresa 

deve haver uma perfeita fusão dos serviços de várias disciplinas, incluindo 

                                                 
51 User experience (UX) takes a broad perspective on the user’s interaction with a product. UX moves beyond 

usability (i.e. effective, efficient and satisfactory interaction with the product) towards more emotionally appealing 

relationships between the user and the product (OLSSON et al 2015, p. 2). Acessado em: 08 de outubro de 2017. 
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engenharia, marketing, design gráfico e industrial e design de interfaces (tradução 

nossa)52. 

 

 A subjetividade do usuário é traduzida por Desmet apud Lopes (2012), o qual aborda 

diversas características da experiência. Desde as experiências passadas do sujeito, até o 

contexto da experiência atual, delineando todos os possíveis pontos que podem afetar essa ação. 

 

A experiência é formada por característica do usuário (personalidade, habilidades, 

contexto, valores culturais e motivações) e aqueles do produto (formato, textura, cor 

e comportamento). Todas as ações e processos envolvidos, tanto como ações físicas, 

perceptíveis e processos cognitivos (percepção, exploração, uso, lembrança, 

comparação e compreensão), vão contribuir para a experiência. Além disso, a 

experiência sempre é influenciada pelo contexto (físico, social e econômico) no qual 

a interação se faz presente (tradução nossa)53. 

 

Ou seja, cada usuário tem uma experiência diferente, já que suas vivências passadas são 

diferentes. 

Focando no usuário, não muito distante de sua subjetividade, Hassenzahl e Tractinsky 

apud Olsson et al (2015) também falam sobre a individualidade de uma experiência, visto que, 

cada usuário terá sua própria, dependendo de vários fatores a se considerar. 

 

[...] uma consequência do estado interno do usuário (predisposições, expectativas, 

necessidades, motivações, humor, etc), as características do sistema desenhado 

(complexidade, propósito, usabilidade e funcionalidade) e o contexto (ou o ambiente) 

no qual ocorrem a interação (configuração organizacional/social, propósito da 

atividade e voluntariedade do uso) (tradução nossa).54 

   

 Por último, com foco no desempenho comercial da experiência, Cerejo apud Lopes 

(2012), propõe a experiência do usuário seguindo a estrutura da Pirâmide de Necessidades de 

                                                 
52 User experience encompasses all aspects of the end-user’s interaction with the company, its services, and its 

products. The first requirement for an exemplary user experience is to meet the exact needs of the customer, 

without fuss or bother. Next comes simplicity and elegance that produce products that are a joy to own, a joy to 

use. True user experience goes far beyond giving customers what they say they want, or providing checklist 

features. In order to achieve high-quality user experience in a company’s offering there must be a seamless merging 

of the services of multiple disciplines, including engineering, marketing, graphical and industrial design, and 

interface design (NORMAN; NIELSEN apud LOPES, 2012, p. 16). Acessado em: 08 de outubro de 2017. 
53 Experience is shaped by the characteristics of the user (e.g., personality, skills, background, cultural values, and 

motives) and those of the product (e.g. shape, texture, colour, and behaviour). All actions and processes that are 

involved, such as physical actions and perceptual and cognitive processes (e.g., perceiving, exploring, using, 

remembering, comparing, and understanding), will contribute to the experience. In addition, the experience is 

always influenced by the context (e.g., physical, social, economical) in which the interaction takes place (DESMET 

apud LOPES, 2012, p. 23). Acessado em: 08 de outubro de 2017. 
54 […] a consequence of a user’s internal state (predispositions, expectations, needs, motivation, mood, etc.), the 

characteristics of the designed system (e.g. complexity, purpose, usability, functionality) and the context (or the 

environment) within which the interaction occurs (e.g. organizational/social setting, meaningfulness of the activity, 

voluntariness of use) (HASSENZAHL; TRACTINSKY apud OLSSON et al, 2015, p. 3). Acessado em: 08 de 

outubro de 2017. 
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Maslow55, que mostra patamares que são interdependentes, ou seja, um depende do anterior 

para se efetivar. Segundo Lopes (2012, p. 29), Cerejo divide a experiência do usuário em cinco 

fases:  

 

1) disponibilidade do site, o site deve ser fácil encontrar; 2) usabilidade, o site deve 

ser fácil de usar, o usuário deve conseguir cumprir seu objetivo, e deve ser intuitivo; 

3) recursos de apoio, o site deve oferecer recursos que contribuam para o usuário 

finalizar as tarefas que deseja; 4) confiança, o site deve transmitir segurança e 

credibilidade; e, por último, 5) o site deve ser desejável. (LOPES, 2012, p. 30) 

 

 Essa adaptação da Pirâmide de Maslow é focada em sites, um dos produtos no qual se é 

mais concentrado o esforço de UX. Porém, podemos direcionar para qualquer outro produto 

digital que busca imprimir uma boa impressão com seu consumidor. 

 A aplicabilidade da UX na realidade aumentada se dá a partir do momento no qual 

precisamos de um usuário envolvido com o conteúdo produzido e veiculado, visto que, o 

consumidor não pode ser passivo e sua ação influencia no resultado da comunicação. Por isso, 

toda e qualquer mensagem transmitida através dessa tecnologia deve englobar os conceitos e 

técnicas demonstradas acima, para que seja realmente efetiva. 

  

2.10. O consumo ligado às experiências 

 

É hábito comum a maioria das pessoas associarem a publicidade ao ato de vender um 

produto, através de estratégias elaboradas de marketing e propaganda. Porém, limitar a atuação 

da publicidade apenas a venda de produtos é um pensamento ultrapassado e errôneo. Com o 

desenvolvimento de novos conceitos de marketing, como o Marketing 3.0 – que será abordado 

a seguir - é importante ressaltar que a publicidade tenta comercializar tudo aquilo que pode ser 

relacionado de alguma forma ao desejo do consumidor. Bens, serviços, eventos, lugares, 

organizações, informações e ideias são exemplos de propriedades onde se aplica o marketing.  

O foco aqui será o marketing da experiência, que surge como uma alternativa para 

empresas que visam valorizar sua imagem, e não um produto específico. Essa percepção de 

posicionamento em relação ao consumidor é condizente com o atual estágio do consumo, onde 

existem muitos produtos de marcas diferentes, mas com características semelhantes. Essa 

                                                 
55 Abraham Maslow foi um psicólogo que fundamentou a Teoria das Necessidades, se baseando em uma Pirâmide 

de Necessidades, dividindo-a em cinco patamares: necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e autor 

realização. Fonte: FERREIRA; DEMUTTI e GIMENEZ. A Teoria das Necessidades de Maslow: a influência do 

nível educacional sobre sua percepção no ambiente de trabalho. Rio de Janeiro, XIII SemeAd: 2010. Disponível 

em: http://sistema.semead.com.br/13semead/resultado/trabalhosPDF/703.pdf. Acessado em: 08 de outubro de 

2017. 
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competição no mercado obriga as empresas a investirem constantemente melhorias e inovações 

em seus produtos, porém a forte concorrência faz com que o produto de primeira qualidade no 

dia de hoje, seja considerado ultrapassado no amanhã.  

Em razão disso, muitas empresas utilizam a estratégia conhecida como obsolescência 

programada, ao programar o tempo de vida útil dos seus produtos para que durem menos tempo 

que a tecnologia permite. Dessa maneira, os consumidores adquirem novos produtos de maneira 

muito rápida, cabendo às marcas se sobressaírem em relação às concorrentes, antecipando o 

lançamento das mercadorias. Como exemplo, temos a Apple56, que lança um novo Iphone57 a 

cada 11 meses, em média.   

Ao investir no marketing de experiência, as marcas podem encontrar uma realidade 

diferente do mercado de consumo de produtos, explorando uma área onde o que está sendo 

oferecido não corresponde a um bem físico, como veremos a seguir.  

Experiências são formadas a partir de resultados obtidos através da prática e da vivência, 

ou seja, ao experimentar situações, o indivíduo passa pela reação de transformar esses 

momentos em valores sensoriais, emocionais, comportamentais e de identificação.  Segundo 

Schmitt (2002): 

 

As experiências são acontecimentos individuais que ocorrem como resposta a algum 

estímulo (por exemplo, os estímulos provocados pelo marketing antes e depois da 

compra). As experiências duram a vida toda. Geralmente são resultados de uma 

observação direta e/ou da participação nos acontecimentos reais, imaginários ou 

virtuais (SCHMITT, 2002, p. 74). 

 

Investir em experiências é uma ação que visa criar vínculos entre a marca e o 

consumidor, permitindo que sua preferência aconteça a partir de aspectos emocionais, sendo 

esses marcantes e duradouros. Dessa maneira, as empresas que buscam utilizar o marketing da 

experiência conseguem encontrar no mesmo uma alternativa as abordagens do marketing 

tradicional, que será explicado a seguir. Oferecendo uma atividade sensorial ao invés de um 

produto específico, a marca consegue fortalecer sua imagem e se destacar da concorrência. 

Nesse mercado específico, a RA pode ser utilizada em um viés sensorial, contribuindo 

para trazer sentimentos e sensações no público ao possibilitar que o consumidor crie uma 

memória afetiva, aproximando o mesmo da marca por sentimentos e não por características 

                                                 
56 Empresa norte-americana que desenvolve, projeta e comercializa produtos de origem eletrônica, como 

computadores pessoais, reprodutores de mídia portáteis e softwares (grifo nosso). 
57 Smartphone fabricado e comercializado pela Apple (grifo nosso). 
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mercadológicas. No entanto, antes de falar sobre o marketing experiencial, é importante mostrar 

o desenvolvimento do marketing nas últimas décadas e também sobre o conceito de branding. 

 

2.11.  Alguns conceitos de Marketing 

 

Assim como outros termos que dão subsídio a campos de atuação e pesquisa, é difícil 

atribuir um momento específico para o surgimento do marketing, porém, é possível associar o 

termo ao próprio desenvolvimento da comunicação através da história. No entanto, o marketing 

moderno, principal ponto a ser explorado por essa pesquisa, surgiu no pós-guerra, na década de 

1950, com o avanço da industrialização mundial, e desde então vem passando por mudanças 

decorrentes de novas exigências propostas pelo mercado, que precisa criar cenários onde as 

pessoas desejem objetos. Mas afinal, o que seria marketing?  

É possível entender a utilização do termo através da perspectiva de alguns autores, como 

Kotler (1988) e Casas (2007): 

 

O marketing é a função dentro de uma empresa que identifica as necessidades e 

desejos do consumidor, determina quais os mercados-alvo que a organização pode 

servir melhor e planeja produtos, serviços e programas adequados a esses mercados. 

No entanto, o marketing é muito mais do que uma função isolada, é uma filosofia que 

orienta toda a organização (KOTLER, 1999, p. 38). 

 

Marketing é a área de conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às 

relações de troca, orientadas para satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumidores, visando alcançar determinados objetivos da organização ou indivíduo 

e considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações 

causa no bem-estar da sociedade (CASAS, 2007, p. 15). 

  

Dessa forma, podemos concluir que o marketing é uma forma de fazer negócios, uma 

ferramenta de análise de mercado, capaz de selecionar quais produtos interessam a um 

determinado público, bem como de que maneira pode ser feita a comunicação entre a marca e 

o consumidor. O marketing se propõe como uma maneira de procurar estabelecer relações e 

vínculos que beneficiem mutuamente todas as partes envolvidas. Por isso, é objeto tão 

valorizado nos negócios, sendo muitas vezes a principal razão de sucesso econômico para uma 

empresa. Profissionais de comunicação também possuem grande interesse no tema, visando 

elaborar estratégias cada vez mais sólidas e capazes de criar afeição com o consumidor.  

 Segundo os pensamentos de Kotler e Keller (2006, p. 05), o conceito central dos 

processos de Marketing seria a troca, essa definida como a obtenção de um produto desejado 

de alguém, oferecendo algo em compensação, seja um produto, serviço ou dinheiro. Para que 

esse mecanismo funcione, os autores defendem que cinco condições sejam essenciais: 
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1. Que existam pelo menos duas partes; 

2. Que todas as partes possuam algo que possa ter valor para as outras partes; 

3. Que todas as partes tenham capacidade de comunicação e entrega; 

4. Que todas as partes estejam livres para aceitar ou recusar a oferta de troca; 

5. Que todas as partes acreditem ser adequado participar da negociação. 

 

Através do marketing, é possível iniciar um relacionamento com o consumidor, sendo 

preciso que a confiança seja fator chave dessa relação. Nesse contexto, os profissionais de 

marketing procuram analisar o que ambas as partes esperam da união, identificando a maneira 

correta de realizar a troca. 

 No entanto, nas últimas décadas, o marketing vem apresentando grandes mudanças, 

acompanhando o desenvolvimento da sociedade e da chamada Era da Informação58. O 

surgimento dos mercados de nicho e a o maior engajamento proporcionado pelas mídias 

digitais, resulta em um consumidor mais informado, que se torna cada vez mais exigente e 

atento aos produtos que são oferecidos, foram fatores primordiais para que o marketing 

procurasse se reinventar, a fim de conseguir fidelizar o público através desse novo pensamento 

mercadológico.  

Essas mudanças serão estudadas a seguir, através das fases denominadas por Kotler 

(2010) como Marketing 1.0, Marketing 2.0 e Marketing 3.0.  

No século XVIII, têm início na Inglaterra a Revolução Industrial, período de transição 

do trabalho artesanal pela utilização de máquinas, que causou grande impacto na sociedade 

naquele período. Com o surgimento das fábricas, era possível produzir em larga escala, 

concebendo produtos de forma mais rápida, barateando o custo e incentivado o consumo do 

mercado de massa. Esse fator junto a uma época de crescimento populacional resultou em uma 

procura maior por produtos e mercadorias. Segundo Kotler (2010) foi nessa época que, através 

de movimentos como o Fordismo59, o marketing 1.0 teve início: 

 

O objetivo era padronizar e ganhar em escala, a fim de reduzir ao máximo os custos 

de produção, para que essas mercadorias pudessem ter um preço mais baixo e ser 

adquiridas por um número maior de compradores. O Modelo T, de Henry Ford, 

resumia essa estratégia. Disse Ford: “O carro pode ser de qualquer cor, desde que seja 

                                                 
58 Era da Informação ou era digital são termos frequentemente utilizados para designar os avanços tecnológicos 

advindos da Terceira Revolução Industrial e que reverberam na difusão de um ciberespaço. https://goo.gl/tAHQuF. 

Acessado em: 05 de nov. de 2017. 
59 Termo que se refere ao modelo de produção de massa de um produto, ou seja, ao sistema de linhas de produção. 

Criado pelo norte-americano Henry Ford, em 1914. https://goo.gl/jEDBTa. Acessado em: 05 de nov. de 2017. 
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preto.” Era a fase do Marketing 1.0, ou era do marketing centrado no produto 

(KOTLER, 2010, p. 03). 

 

Essa era a característica do Marketing 1.0, produzir com baixo custo para o maior 

número de compradores. A preocupação nesse momento não era a de conhecer o mercado e a 

mente do consumidor para identificar suas necessidades e desejos, mas sim a de estabelecer um 

produto no mercado, gerando vendas através da oferta e não da procura, modelo conhecido 

como Fordista em alusão à Henry Ford.  

Essa fase do marketing continuou por muitos anos. O consumidor não possuía as 

informações e os meios suficientes para se tornar exigente em relação aos produtos oferecidos. 

Sem conhecimento, não era capaz de fazer grandes exigências sobre as especificações, muito 

menos de ser capaz de formar uma necessidade específica para a produção. Os produtos 

oferecidos pelas indústrias eram considerados bons e necessários, sem que ocorresse um retorno 

por parte do consumidor.  

Com o surgimento da Era da Informação60, no entanto, as estratégias de posicionamento 

das empresas no mercado sofreu grande transformação, a qual seria refletida também no 

marketing.  O consumidor começa a estar mais informado e, dessa maneira, ser capaz de 

analisar e comparar ofertas, priorizando uma marca em detrimento de outras. Além disso, as 

empresas também passam a terceirizar suas produções, facilitando o surgimento de diversas 

cópias similares. Dessa forma, começa a existir uma competição maior entre as marcas, uma 

vez que as empresas precisam estar em contato com a mente do seu público, a fim de trazer um 

produto de qualidade para o mesmo e vencer a concorrência. Sem que se soubesse, iniciava-se 

assim também, o mercado de nicho, que busca oferecer todas as necessidades desse consumidor. 

Nos dizeres de Kotler (2010): 

 

O valor do produto é definido pelo cliente. As preferências dos consumidores são 

muitíssimo variadas. O profissional de marketing precisa segmentar o mercado e 

desenvolver um produto superior para um mercado-alvo específico (KOTLER, 2010, 

p. 04). 

 

Diferentemente do Marketing 1.0, onde a atenção era voltada para o produto, o 

Marketing 2.0 tem sua atenção voltada para o cliente, que se encontra em melhor posição nessa 

troca, sabendo que suas necessidades vão ser atendidas. Porém, o consumidor ainda não tem o 

                                                 
60 A Era da Informação ou Era Digital são termos frequentemente utilizados para designar os avanços tecnológicos 

advindos da Terceira Revolução Industrial e que reverberaram na difusão de um ciberespaço, um meio de 

comunicação instrumentalizado pela informática e pela internet. https://goo.gl/jHMq2s. Acessado em: 05 de nov. 

de 2017. 
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conhecimento necessário para fugir das estratégias elaboradas pelos profissionais de marketing 

que, através das campanhas de publicidade consegue atingir o público, ganhando sua 

preferência. 

 

Os profissionais de marketing de hoje tentam chegar ao coração e à mente do 

consumidor. Infelizmente, a abordagem centrada no consumidor pressupõe 

implicitamente que os clientes sejam alvo passivo das campanhas de marketing. Tal é 

a visão do Marketing 2.0, ou a era orientada para o cliente (KOTLER, 2010, p. 04). 

 

 O Marketing 3.0 é o conceito mais recente criado, e se diferencia dos demais, pois busca 

entender o consumidor que, não é mais visto apenas como uma fonte de renda e sim como um 

indivíduo complexo, com mente, coração e espírito. Para atender esse público mais exigente, a 

empresa precisa estar de acordo com a mentalidade do público, pois, ao ferir seus dogmas e 

crenças, o mesmo se afasta da marca, levando consigo uma ampla quantidade de pessoas que 

estão conectadas a ele.   

 

Cada vez mais, os consumidores estão em busca de soluções para satisfazer seu anseio 

de transformar o mundo globalizado em um mundo melhor. Em um mundo confuso, 

eles buscam empresas que abordem suas mais profundas necessidades de justiça 

social, econômica e ambiental em sua missão, visão e valores. Buscam não apenas 

satisfação funcional e emocional, mas também satisfação espiritual, nos produtos e 

serviços que escolhem (KOTLER, 2010, p. 04). 

 

 Enquanto o Marketing 2.0 visa atender o desejo do consumidor, o Marketing 3.0 visa à 

aproximação da empresa com o consumidor para juntos atenderem esse desejo, ou seja, é um 

marketing centrado no ser humano. Sendo um posicionamento totalmente voltado para a 

identificação e os aspectos emocionais, as empresas precisam se tornar reflexo do público e 

referência de um cenário de mudança. É inadmissível que uma grande marca hoje se poste de 

acordo com os cenários de crise econômica, guerra, preconceito, desemprego, pobreza e demais 

fatores negativos presentes na sociedade. A marca precisa, quer por interesse de seus 

administradores, ou motivada por uma perspectiva mercadológica, ser sinônimo de mudança 

no mundo. Se a empresa seguir esses princípios irá se destacar a concorrência e obter resultados 

muito melhores. 

 Ainda tratando desse conceito, os autores Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) elaboram 

os “10 Credos do Marketing 3.0”: 

 

1.  Ame os seus clientes. Respeite os seus concorrentes. 

2. Seja sensível a mudanças, esteja pronto para transformar. 
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3. Guarde o seu nome, seja claro sobre quem você é. 

4. Há diversos clientes; vá primeiro para aqueles que mais podem se beneficiar de você. 

5. Sempre ofereça um bom pacote a um preço justo. 

6. Sempre esteja disponível, espalhe as boas notícias. 

7. Mantenha sempre seus clientes. Cultive-os e faça-os crescer. 

8. Seja qual for o seu negócio, será sempre uma empresa de serviços. 

9. Sempre refine seu processo de negócio em termos de qualidade, custo e entrega. 

10. Reúna informações relevantes, mas use a sabedoria para chegar a sua decisão final. 

 

2.12.  Branding 

 

 Através do conceito de Marketing 3.0, as empresas começam a dar grande importância 

à percepção da marca em relação ao consumidor, procurando trazer em sua imagem todos os 

valores necessários para que seja construída uma identidade. Para que a empresa seja bem 

recebida pelo público, é necessário que seu planejamento, principalmente no viés 

comunicacional, seja condizente com aquilo que a empresa procura transparecer. Um produto 

que não atenda as demandas do consumo, um posicionamento online que não respeite os valores 

da empresa ou a falta de identidade em suas ações são alguns exemplos de problemas de 

imagem que uma marca pode enfrentar quando os devidos cuidados não são tomados em seu 

planejamento.  

 Visando esse fim, surge o conceito conhecido como branding, cuja definição é proposta 

por Martins (2006): 

 

São ações que, tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas além de 

sua natureza econômica, passando a fazer parte da cultura, e influenciar a vida das 

pessoas. Ações com a capacidade de simplificar e enriquecer nossas vidas num mundo 

cada vez mais confuso e complexo (MARTINS, 2006, p. 08). 

 

Possuindo como principal objetivo uma gestão inteligente da marca, o branding é uma 

atividade de planejamento, que atua em conjunto ao marketing para elaborar estratégias que 

sejam condizentes e benéficas para uma empresa. Diferentemente do marketing que atua em 

uma perspectiva mais próxima do mercado e tem como principal objetivo as vendas, o branding 

visa a percepção do consumidor pela marca, trabalhando sua imagem e identidade para impactar 

todos os públicos.  
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Muitas vezes ao concentrar todo o seu investimento e estudo no aumento das vendas, as 

empresas acabam por esquecer que o aspecto mais importante de qualquer segmento de negócio 

é a gestão da própria marca, sendo essa a identificação junto ao consumidor. O processo de 

branding consiste em ações projetadas exclusivamente para a marca, ações essas que segundo 

Martins (2006, p. 08), “levam as marcas além da sua natureza econômica, passando a fazer 

parte da cultura, e influenciar a vida das pessoas”.  

Ao trabalhar de acordo com os desejos e comportamentos do público, a marca consegue 

se sobressair não apenas na percepção, mas também lucrativamente, sendo assim defendida por 

Kotler (2006): 

 

As empresas somente conseguirão sobreviver lucrativamente com as suas marcas 

quando conseguirem falar com os seus consumidores, e não para eles, respondendo à 

maneira como eles reagem diante da comunicação clássica, além de cada nova atitude 

que tomaram em suas vidas (KOTLER, 2006, p. 265). 

 

Sendo assim, o branding se torna um conceito poderoso para que uma empresa consiga 

se sobressair ao adotar o Marketing de Experiências, ao reconhecer o valor de uma marca e sua 

percepção. Se não trabalhado da maneira correta, é possível que ocorra um ruído 

comunicacional e que a marca seja associada a representações indesejadas pela empresa, sendo 

uma falha de posicionamento que muitas vezes pode custar grande parcela das vendas ou do 

valor de mercado de uma marca.  

 

2.13.  Marketing Experiencial 

 

 Como pode ser observado no Marketing 2.0 e 3.0, o consumidor vêm passando por 

períodos de mudança, estando hoje mais antenado e exigente. Nesse cenário, as empresas 

precisam estar conscientes das necessidades do consumidor e, muitas vezes, prever as mudanças 

no mercado, para continuarem com uma vantagem competitiva e não serem surpreendidas por 

concorrentes ou fatores externos61.  

 Mas fazer isso de forma prática e efetiva não é tarefa fácil. A saturação das mensagens 

publicitárias junto a um período de crise econômica faz com que toda e qualquer compra seja 

exaustivamente analisada, sendo as marcas estudadas por um consumidor desconfiado que não 

seja mais tão passivo às técnicas de propaganda quanto na época do Marketing 2.0. É 

                                                 
61 Fatores que independem da própria organização e que podem vir a trazer problemas para os negócios como: 

mudanças políticas, econômicas, legais, tecnológicas e comportamento social. https://goo.gl/yA3p1e. Acessado 

em: 05 de nov. de 2017. 
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necessário, então, ganhar o coração e a mente desse consumidor, estabelecendo a relação de 

troca, abordada anteriormente nesse capítulo. 

 O Marketing de experiência é um termo relativamente novo e, apesar de ainda pouco 

estudado, já é muito utilizado por profissionais de marketing. O grande benefício dessa 

abordagem é a possibilidade de fugir um pouco do aspecto convencional e quebrar a barreira 

da propaganda, instalando-se na memória afetiva do consumidor.  

Sendo assim, o Marketing Experiencial surge a partir da descoberta de que as emoções 

são importantes para construção de memórias de longo prazo. Dessa forma, essa vertente do 

marketing surge como abordagem alternativa para oferecer como produto ao consumidor a 

própria experiência como um todo, sendo essa uma atividade idealizada com o objetivo de 

despertar determinada sensação no consumidor. Quando isso acontece, a emoção será o grande 

pilar do consumo, pois através da memória afetiva, estabelece uma relação de carinho com a 

marca, criando um desejo de repetir a experiência em um futuro próximo. Se feito da forma 

correta, em oportunidades futuras esse cliente vai ter a preferência pela marca, muitas vezes 

levando em conta o aspecto emocional antes de outras vantagens competitivas como a qualidade 

ou o preço, por exemplo.  

Diversas marcas de expressão já utilizam as estratégias de marketing experiencial ao 

redor do mundo. No Brasil, a marca de cerveja Skol é exemplo na aplicação do marketing de 

experiência, ao patrocinar e realizar anualmente a Skol Sensations, um grande evento voltado 

para a música eletrônica que conta com apresentação de espetáculos, acrobatas e efeitos visuais 

hipnóticos. Com essa característica própria e sua repetição, a Skol permite aos consumidores 

participar de uma experiência única, que ficará gravada na memória e irá aproximar o cliente 

da marca (figura 10):  

 

Figura 10 - Evento Skol Sensations

 
Fonte: (SENSATION BRAZIL, 2011) 
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Partindo dessa proposta de se tornar memorável, o Marketing Experiencial é capaz de 

utilizar diversas ferramentas para ganhar a atenção do consumidor, sendo uma delas a própria 

RA, objeto de estudo desse trabalho. Para exemplificar como isso é feito na prática, iremos 

utilizar como exemplo a Walt Disney Parks and Resorts, subsidiária da Walt Disney Company, 

e também a Coca-Cola. 

 

2.14.  Semiótica da marca, a magia Disney e a felicidade Coca-Cola 

 

Através do Marketing 3.0, marcas de expressão tiveram que se tornar um reflexo daquilo 

que o seu consumidor busca. Dessa maneira, é natural que um símbolo, sendo esse, muitas 

vezes, uma representação visual da própria empresa, ganhe valor representativo ao possuir 

significados. Missão, visão e valores se tornam fundamentais para o posicionamento correto de 

empresas que começam a passar por uma análise semiótica feita pelo público. Faz-se 

necessário, dessa maneira, conceituar a referida teoria: “entende-se por semiótica o estudo dos 

signos, ou melhor dizendo, estudo da ação dos signos, ou semiose. Concebemos signo como 

tudo aquilo que representa algo para alguém.” (PEREZ, 2004, p. 140). Partindo do viés 

semiótico, tanto a Disney quanto a Coca-Cola se tornaram signos com diversas representações.  

A primeira tem seu reconhecimento vinculado à associação com o termo magia, ao 

construir sua imagem junto ao público de uma empresa que faze com que os sonhos se tornem 

realidade. Tal representação fortaleceu o signo Disney, sendo o maior segredo do seu sucesso. 

A marca se distanciou do ponto de vista puramente comercial para se tornar uma representação 

viva desse discurso.  

A companhia começou a ter sua imagem ligada ao significado, se tornando uma 

representação própria de magia, que supostamente estaria presente em tudo que está associado 

a Disney. Naturalmente, as crianças, famílias e fãs que tenham qualquer nível de afinidade com 

a marca, tendem a procurar uma maneira de se aproximar, trazendo um pouco dessa magia para 

perto de si. É nesse momento que se torna relevante o Marketing Experimental do Walt Disney 

World Resort, uma vez que os parques temáticos ganharam uma representação de reino 

encantado frente ao consumidor.  

Em um complexo tão grande e aproveitando do signo Disney estar associado aos 

conceitos de sonhos e magia, o Marketing Experimental nos parques temáticos é muito forte e 

está presente em todos os detalhes. Dessa maneira, a companhia se torna referência no setor ao 

trazer essa magia para a matriz organizacional, fidelizando o consumidor que após fazer a 
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viagem, vai procurar repetir a experiência pelo apelo emocional, deixando em aspecto 

secundário o aspecto econômico. 

Segundo o livro “O Jeito Disney de Encantar os Clientes” do Disney Institute, lançado 

em versão brasileira pela Editora Saraiva em 2011, a visita aos parques da Disney proporciona 

uma experiência única para seus visitantes que estão em contato com sua magia:  

 

Só porque não é possível atribuir um valor quantificável à magia não quer dizer que 

ela não exerça um papel poderoso na Disney e em outras empresas ao redor do mundo. 

Na verdade, é fácil ver os efeitos da magia nos negócios, particularmente em um lugar 

como o Walt Disney World. Basta observar os convidados. A criança que vê o Mickey 

pela primeira vez, em tamanho natural e pessoalmente; o adolescente que acaba de 

sair da queda livre de 13 andares do The Twilight Zone Tower of Terror; ou os pais 

que voltam ao hotel depois de um longo dia e encontram um Ursinho Puff de pelúcia 

com biscoitos e leite esperando pacientemente na cama pelos filhos. Cada um desses 

é um momento mágico no qual o vínculo entre o cliente e a empresa é forjado e 

fortalecido. Cada um contribui com outro pequeno incremento para o índice de 

retenção do cliente de mais de 70% do Walt Disney World (DISNEY INSTITUTE, 

2011, p. 19). 

 

Figura 11 - Walt Disney World

 
Fonte: (WISEL, 2017) 

 

A Coca-Cola, por sua vez, teve grande sucesso ao utilizar slogans62 que se difundiram 

com a própria marca, como é o caso de “Viva o lado Coca-Cola da vida”, utilizado pela empresa 

de 2006 até 2009, e "Abra a Felicidade”, utilizado de 2009 até 2016. Através desses slogans, a 

empresa conseguiu ter grandes níveis de penetração na sociedade, criando na mente do 

consumidor uma significação, associando sua imagem ao sentimento de felicidade. A 

importância do slogan é explicada por Perez (2004): 

                                                 
62 Slogan é uma frase curta que busca representar uma marca para promover a rápida identificação e memorização 

de seus produtos e serviços pelos consumidores. https://goo.gl/HJM3mN. Acessado em: 05 de nov. de 2017 
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O slogan é o comendo que desperta associações funcionais e emocionais. Quando bem 

construído e representativo, ele oraliza máximas que a coletividade vive piamente 

como verdadeiras, tornando-as parte do cotidiano... O slogan faz parte do discurso da 

empresa e é entendido como sua identidade, construindo um dos fortes elementos que 

contribui para a formação da imagem da empresa junto ao target. Por isso, deve estar 

alinhado aos objetivos e ao valor que o produto/empresa pretende entregar (PEREZ, 

2004, p. 3). 

 

Ao se aproveitar do slogan e de campanhas que possuem como tema central a felicidade, 

a empresa consegue condicionar ao público que o ato de beber uma Coca-Cola para de ser 

apenas um elemento que faz extinguir a sede, e se transforma em um pequeno evento cotidiano, 

uma experiência que traz ao consumidor uma sensação que ele não possuía antes de estar em 

contato com o produto, nesse caso, a reação instantânea de felicidade, satisfação, prazer. 

A associação entre marcas e conceitos como, por exemplo, felicidade, é explicada de 

acordo com o pensamento de Perez (2004): 

 

Nesse contexto de consumo, as marcas assumem destaque nas relações de compra e 

venda indo além da ideia de meras facilitadoras das transações comerciais para 

transformar-se em poderosos e complexos signos de posicionamento social e de ser 

no mundo (PEREZ, 2004, p. 3). 

 

Partindo desse princípio, a Coca-Cola deve muito de seu reconhecimento à percepção 

de que o consumidor não deseja mais um produto apenas funcional, mas que seja dotado de 

emoções que serão sentidas durante seu consumo. Para isso, é necessário que toda a 

comunicação da empresa seja voltada para esse fim, o que a Coca-Cola faz com maestria. Ao 

utilizar em suas campanhas elementos como o Papai-Noel, famílias de ursos polares, bebês 

sorridentes e pessoas se divertindo, é possível condicionar o público para que se sinta feliz após 

estar exposto à marca. No Brasil, o slogan “Abra a Felicidade” se tornou uma música 

encomendada pela empresa, gravada nas vozes do rapper MV Bill, da cantora Pitty e de Di 

Ferrero, vocalista da banda NX Zero63. 

Assim, a preferência do consumidor pelo refrigerante em relação a outros concorrentes 

não se deve a questões mercadológicas como sabor ou preço, mas devido à experiência de tomar 

uma Coca-Cola, sendo essa representação uma característica única de seu produto.  

 

                                                 
63 Banda brasileira de rock alternativo, criada em 2001 e composta por Di Ferrero, Gee Rocha, Daniel Weksler, 

Conrado Grandino e Fi Ricardo (grifo nosso). 
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Figura 12 - Outdoor “Abra a Felicidade” da Coca-Cola

 
Fonte: (DAILY BILLBOARD, 2012) 

 

Ao utilizar o Marketing de Experiências, o Walt Disney World e a Coca-Cola 

conseguem fidelizar o público a partir da emoção, sendo esse sentimento um elemento 

catalizador para que sejam criadas memórias afetivas em relação à marca. A primeira faz isso 

ao levar os conceitos de magia para seus parques, e a segunda ao adotar os conceitos de 

felicidade para o consumo de seu produto.  

Do ponto de vista semiótico, associar-se a esses dois termos, fez com que as duas 

empresas se tornassem facilmente reconhecidas pelo público, sendo que a significação e a 

própria marca acabam por incorporar-se em uma mesma imagem. Dessa forma, a preferência 

do consumidor é construída através de uma percepção de mundo, que vai ao encontro com seus 

desejos, sonhos e expectativas para o futuro. Ao encontrar seus valores na própria empresa, o 

público sente uma aproximação que só é possível ser realizada através do Marketing de 

Experiência, sendo esse sentimento forte e duradouro, diferentemente do trabalhado pela 

publicidade convencional. 

 

2.15. O modo dito convencional da Publicidade 

 

Hoje em dia grande parte da comunicação com a qual temos contato está relacionada de 

alguma forma com a publicidade. Grande parte das mensagens que alcançam o consumidor tem 

algum viés publicitário, e o mesmo se sente constantemente exposto a ela. Cada vez mais 

surgem estudos sobre de que maneira a publicidade se comporta no século XXI, e quais as 

tendências e posicionamentos que a mesma deveria ter nos próximos anos.  
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Apesar de ser considerada por grande das pessoas um fenômeno recente, tendo se 

tornado um campo da comunicação cada vez mais explorado apenas após o surgimento das 

mídias e grandes agências da década de 50, a publicidade existe desde os tempos remotos. 

Segundo Sampaio (2003, p. 20), a publicidade existe desde a Roma Antiga, quando os romanos 

pintavam paredes de branco e, sobre esse fundo, escreviam a mensagem publicitária. Ainda que 

feita de forma totalmente arcaica, a publicidade já existia nos povos mais antigos. Mas a origem 

do termo vem da própria igreja romana que, no século XVII criou a Congregatio Propagnada 

Fide, uma congregação religiosa que visava “propagar” a fé.  

 

Se é verdade que a propaganda teve grande impulso a partir do final do século passado 

nas economias industriais mais desenvolvidas, e que foi apenas nos últimos cinquenta 

anos que seu impacto realmente passou a ser enorme na vida econômica, social e 

cultural das comunidades mais avançadas, também é certo que, mesmo nas economias 

mais primitivas, a propaganda sempre ocupou um papel significativo como 

impulsionadora da economia, por um lado, e como instrumento de desenvolvimento 

cultural, por outro (SAMPAIO, 2003, p. 20). 

 

Possuindo grande impacto na economia atual, a publicidade é a divulgação de ideias, 

serviços e produtos junto aos consumidores, sendo responsável por estratégias de grande 

sucesso nas vendas de marcas expressivas do mercado. Ao atuar a partir de técnicas de análise 

e persuasão, procura a melhor maneira de se comunicar com um consumidor que muitas vezes 

é completamente desconhecido para as marcas. A fim de realizar uma aproximação entre a 

empresa e seu público, ela busca entender o que se passa na mente dos clientes, identificando 

seus desejos e os produtos que provavelmente teriam uma maior saída. De acordo com Sampaio 

(2003), a publicidade atua em contato direto com os sentidos, no inconsciente do consumidor: 

 

É fato incontestável que todos os integrantes das modernas sociedades de consumo 

são influenciáveis pela propaganda. Não há como escapar da sua influência. Nem 

querendo. A propaganda seduz nossos sentidos, mexe com nossos desejos, resolve 

nossas aspirações, fala com nosso inconsciente, nos propõe novas experiências, novas 

atitudes, novas ações (SAMPAIO, 2003, p. 21). 

 

O mercado publicitário encontra-se em um momento de transformação, motivado pela 

mudança na mentalidade do consumidor, que hoje é muito mais resistente a propaganda 

tradicional. Diferentemente das décadas passadas, onde alguns poucos produtos, selecionados 

pelas marcas, eram oferecidos ao público, o panorama que temos hoje é de uma grande oferta 

de mercadorias, sendo essas para um consumidor que escolhe o que vai comprar com muito 

mais cautela e sabedoria. 
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Se antigamente o público se sentia atraído por qualquer novidade, hoje o mesmo 

encontra-se com uma resistência muito maior aos meios convencionalmente utilizados pela 

publicidade64. Mudança essa que já se mostra presente no cotidiano da maior cidade do país, 

São Paulo. A utilização de meios de veiculação de propaganda como outdoors, painéis 

eletrônicos e faixas que eram destaque nas rodovias e ruas paulistanas, ficou apenas na 

lembrança. Talvez esse seja apenas um detalhe do cenário urbano que passe despercebido pela 

maioria da população, mas, na verdade, mostra uma nova abordagem dessa sociedade acerca 

da maneira como a publicidade se comporta.  

De acordo com a revista Veja65, a prefeitura de São Paulo removeu 747 outdoors e 

banners em 2009, a partir da implantação da Lei Cidade Limpa66. Tendo em vista que a lei se 

perpetua e a cada ano os paulistanos se acostumam mais com a nova realidade, procuremos nos 

aprofundar nessa informação. Por décadas a utilização de outdoors foi uma das principais 

estratégias de propaganda utilizadas pelas agências e anunciantes, sendo objeto de atenção de 

motoristas e pedestres, que se distraiam de seus afazeres para analisarem e conhecerem o 

produto e/ou marca que se mostra presente na peça. 

De acordo com Gonçalves e Pires (2004): 

 

[...] os outdoors transformam o cenário que reveste a cidade num cenário vivo e em 

constante mutação. Para além da regular substituição de umas publicidades pelas 

outras, e à semelhança do que acontece com toda a publicidade de uma forma geral, 

os outdoors refletem as marcas da sazonalidade que entrecorta o nosso calendário. Por 

um lado, pelo tipo de produtos que publicitam, por outro, pela sua alusão aos rituais 

de celebração mais conhecidos e que muitas vezes são motivo para a deslocação de 

visitantes e turistas (GONÇALVES e PIRES, 2004, p. 08). 

 

O que antes era visto como uma representação artística de uma marca ou produto se 

tornou objeto considerado como certa beleza oculta por trás do excesso. A diversidade obtida 

através dos outdoors é capaz de trazer mais vivacidade ao centro urbano, sendo vista como 

forma de expressão criativa, transformando “o cenário que reveste a cidade num cenário vivo e 

de constante mutação” (GONÇALVES e PIRES, 2004, p. 09). 

 Porém a veiculação de outdoors não é o único exemplo da queda do alcance das mídias 

convencionais da publicidade, o consumidor está muito mais atento e tem rejeitado ou ignorado 

a maioria das mensagens que chegam até ele no cotidiano. Dessa maneira, cabe a publicidade 

                                                 
64 Meios constantemente utilizados como outdoor, folhetos, televisão e rádio (grifo nosso). 
65 https://goo.gl/pJ8ghV. Acessado em: 19 de maio de 2017. 
66 Lei nº 14.223. Consiste na proibição de anúncios publicitários em muros, coberturas e laterais de lotes urbanos, 

e da publicidade em bicicletas, motos, ônibus e carros. https://goo.gl/oJ1bDk. Acessado em: 19 de maio de 2017. 



73 

 

moderna encontrar formas alternativas para veiculação da mensagem, conseguindo a atenção 

desse novo tipo de consumidor que possuí outra mentalidade. 

  

2.16.  Novas formas de comunicação 

 

A transformação da publicidade ocorre a partir do momento que a ela não consegue 

atingir o público através das maneiras tradicionais, ou seja, através de uma perspectiva de 

comunicação onde o consumidor não atua junto à mensagem. No processo de transição 

comunicacional em curso, à publicidade – cuja função essencial é anunciar – somaram-se 

funções derivadas, de ora entender, ora interagir (COVALESKI, 2010 p. 14). 

Dessa maneira, a comunicação se pauta principalmente em relação a processos 

interacionais, ocorrendo de forma natural e menos invasiva, destacando novas tecnologias como 

RA, tema central dessa pesquisa. 

A necessidade de utilizar uma linguagem adequada, contemporânea, em sintonia com o 

público fez com que os anunciantes e a publicidade começassem um processo de migração para 

as redes sociais, sendo essas a principal maneira de estar em contato com jovens e potenciais 

consumidores. Nesse contexto, é importante operar uma diferenciação entre os termos rede 

social e mídia social. “Confunde-se muito redes sociais com mídias sociais, que, apesar de 

estarem no mesmo universo, são coisas distintas. Mídia social é o meio que determinada rede 

social utiliza para se comunicar” (CIRIBELI e PAIVA, 2011 p. 59). 

No ano de 2017, a compra de mídia digital irá superar pela primeira vez os investimentos 

feitos em mídia para TV, se tornando a principal categoria de aporte publicitário, abocanhando 

uma fatia de 40% do mercado publicitário global, ou seja, uma movimentação de U$202 bilhões 

ao redor do mundo. A televisão, por sua vez contará com 36% do mercado global, 

movimentando U$186 bilhões, de acordo com uma pesquisa do IPG Mediabrands Magna67.  

Nos dizeres de Covaleski (2010): 

 

Diferentemente do que ocorria até pouco tempo atrás, hoje o consumidor já pode 

cumprir o papel preponderante nos ditames da indústria da comunicação, pois este 

assumiu em parte a condição de protagonista da ação; de enunciador do discurso: 

agora é prosumer, como muitos são reconhecidos (COVALESKI, 2010, p. 15). 

 

                                                 
67 Ferramenta de inteligência estratégica, com pesquisas, estudos, reportagens e notícias sobre para agências e 

marcas. https://goo.gl/2Edtlb. Acessado em: 04 de nov. de 2017. 
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Os números apresentados representam a iniciativa de marcas e empresas em procurar a 

melhor maneira de interagir com os consumidores, buscando um processo comunicacional onde 

haja maior engajamento e, consequentemente, a possibilidade da mensagem ser entregue com 

mais eficácia. Ao escolher a mídia certa para veicular sua mensagem, há uma chance maior do 

consumidor ter uma resposta positiva quanto a seu conteúdo, ou seja, atingir o principal objetivo 

que é o de adquirir o bem ou serviço que esteja sendo divulgado. Para isso, mídias alternativas 

surgem como uma forte tendência para atrair a atenção do público, permitindo que a 

comunicação ocorra de forma interativa entre o cliente e a marca. 

 

2.17.  Mídias alternativas e Interatividade 

 

Mídias alternativas, segundo Jenkins (2009, p. 311), partem das premissas da cultura da 

convergência, um espaço que dá voz a participação e engajamento popular nas diversas 

narrativas que permeiam determinado assunto. 

 Jenkins ressalta o contraste estrutural entre mídias alternativas e mídias corporativas, 

visto que a primeira está intimamente ligada a posição ativa e arbitrária do consumidor e a 

segunda diz respeito as narrativas mediadas por corporações. Nas palavras de Jenkins:  

 

[...] podemos ver a lógica da convergência em ação, neste caso: o empenho em usar a 

mídia alternativa para mobilizar e a mídia comercial para divulgar. Contudo, podemos 

ver também a diferença entre a receptividade da mídia alternativa à ampla participação 

e o controle corporativo sobre a transmissão (JENKINS, 2009, p. 311). 

 

 Isso se deve, segundo o autor, ao fato de que os meios massivos (ou tradicionais) –

televisão, rádio, jornal, revista e cinema – não obtêm retorno significativo para investir em 

conteúdo direcionado para um público muito especifico e mercados de nicho. Ou seja, nas 

mídias ditas como tradicionais, o espaço publicitário é reservado para veicular peças que 

tenham teor considerados relevantes para o patrocínio de corporações e cobertura de grandes 

veículos. 

 O movimento das mídias alternativas, segundo Jenkins (2009, p. 312), muitas vezes, 

vem como forma de embate em oposição à mídia comercial, cedendo espaço a grupos e 

indivíduos para expressar e participar de forma integral, podendo criar ou efetivamente 

modificar uma narrativa. 
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As mídias alternativas podem servir ainda como suporte para expandir ou ampliar o 

potencial comunicativo das mídias convencionais, atingindo um espectro maior de pessoas e 

conferindo a bidirecionalidade da linguagem entre emissor e receptor. 

Entretanto, considerando a definição de Jenkins acerca do modelo usual de se fazer 

publicidade, conforme citado acima, trataremos nesse trabalho mídias alternativas como 

plataformas comunicacionais que detêm poder essencialmente interativo. 

As mídias são construídas como suporte para formas híbridas de linguagem, ou seja, a 

composição do fenômeno midiático se dá a partir da convergência de linguagens que, 

substancialmente, pertencem a categorias semióticas68 distintas. Essa sinergia multimidiática 

sempre esteve presente em recursos como a TV e os jornais - uma vez que esses meios mesclam 

linguagens imagéticas, textuais e sonoras.  

O advento dos dispositivos portáteis serviu para potencializar tal heterogeneidade dos 

processos semióticos armazenados em uma única plataforma e fomentar o processo de 

deflagração da digitalização das mídias. 

Jenkins (2009, p. 27) define como “cultura da convergência69 a potencialidade da 

coexistência e colisão entre mídias de acarretar transformações tecnológicas, culturais, sociais 

e mercadológicas.  

O fenômeno do “fetiche tecnológico70 estimulou a manifestação do modelo de consumo 

“sob demanda”, sobretudo a noção da interatividade71 como instrumento de produção midiática.  

Primo (2000, p. 85) propõe uma reflexão acerca do que se entende erroneamente como 

“interatividade”, tendo em vista a forma como o termo é compreendido no ambiente tecnológico 

e midiático.  

Para tanto, o autor contrapõe a noção de interatividade como somente um sistema de 

                                                 
68 Semiótica é o estudo dos signos, que consistem em todos os elementos que representam algum significado e 

sentido para o ser humano, abrangendo as linguagens verbais e não-verbais. https://goo.gl/Zks9GX. Acessado em: 

04 de nov. de 2017. 
69 Ler: JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2009. https://goo.gl/i7cRXn. Acessado em: 04 de nov. de 

2017. 
70 “Fetiche tecnológico” diz respeito a ubiquidade e ao aumento desenfreado do uso das tecnologias em diversos 

setores e perspectivas (grifo nosso). 
71 Ler capítulo 2.6. 

https://goo.gl/Zks9GX
https://goo.gl/i7cRXn
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comunicação linear72 que precede um feedback73. “Ao supor que a relação homem-máquina 

seja plenamente interativa volta-se a supor que o feedback reativo é condição suficiente para o 

estabelecimento de uma comunicação plena” (PRIMO, 2000. p. 81). Partindo dessa premissa, 

Primo delimita dois tipos de interação: mútua e reativa.  

O autor define como interação mútua a capacidade de interatividade plena entre emissor 

e receptor. Onde, no caso da comunicação no âmbito publicitário, o consumidor tenha 

autonomia de produzir conteúdo, tornando os polos emissor-receptor elementos 

interdependentes, alternando a hierarquia. 

Na perspectiva da interação reativa (entendido como “interatividade” pelo olhar 

tecnológico), embora haja participação do receptor, os sistemas restringem a troca comunicativa 

a escolhas pré-estabelecidas que dão autoridade absoluta ao emissor e invalidam as condições 

de trocas efetivamente interativas. 

 

Tomando esse entendimento, uma relação reativa não seria interativa. De fato, a 

primeira se caracteriza por uma forte roteirização e programação fechada que prende 

a relação em estreitos corredores, onde as portas sempre levam a caminhos já 

determinados à priori. A relação reativa seria, pois, por demasiado determinística, de 

liberdade cerceada (PRIMO, 2000, p. 86). 

 

“A circulação de conteúdos depende fortemente da participação ativa dos 

consumidores” (JENKINS, 2009, p. 27). Nesse ponto de vista, o consumidor desocupa a 

posição passiva e é incentivado a participar de forma intrínseca ao desdobramento do conteúdo, 

dando espaço a esse novo modelo de consumo que pode ser compreendido como uma forma 

alternativa de poder midiático.  

A conjunção desses recursos garantiu ao público a ascensão do papel de protagonista 

nas diversas narrativas coexistentes de expressão – uma ideia de “pseudo-empoderamento”, 

uma vez que tais narrativas, embora disponham de um amplo acervo de possibilidades, são 

configuradas de forma limitada, tornando todo desfecho previsível.  

                                                 
72 Sob a perspectiva de Harold Lasswell (1948), o paradigma da comunicação linear implica pressupostos 

relevantes, tais como: o processo de comunicação envolve um emissor ativo que transmite um estímulo, estímulo 

esse que faz reagir o(s) destinatário(s) e responde as seguintes questões: a) Quem? b) Diz o quê? c) Através de que 

meio? d) A quem? e) Com que efeito? https://goo.gl/Htr4LS. Acessado em: 04 de nov. de 2017. 

73 Na área da comunicação, o feedback é um dos elementos presentes no processo de comunicação, onde um 

emissor envia uma mensagem para um receptor, através de um determinado canal. Depois de interpretada, o 

receptor termina o processo de comunicação com o feedback - a resposta ou reação do receptor à mensagem 

enviada. https://goo.gl/6cRwx7. Acessado em: 04 de nov. de 2017. 
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No entanto, as abordagens – particularmente as abordagens publicitárias - que se valem 

dos artefatos das mídias digitais oferecem grande viabilidade de aproveitamento criativo, 

conforme observado por Fragoso:  

 

O hipertexto e os jogos de computador são sinais evidentes do enorme (e ainda 

subaproveitado) potencial criativo da exploração de grandes conjuntos de opções 

sintáticas e paradigmáticas para a composição de textos interativos (FRAGOSO, 

2006, p. 5). 

 

A partir da difusão e popularização do uso de dispositivos digitais, o desempenho da 

publicidade tradicional foi reduzido à função de propagar informações massivas e não 

sensitivas, que não possuem feedback ou processamento – pelo caráter de diálogo unidirecional. 

Essa ideia, no entanto, não exprime que os meios analógicos estão fadados a esterilidade, mas 

que precisam de extensões digitais como reforço para alcançar a personalização das 

informações, conforme demanda as necessidades do público. Lemos (2008) denomina essa 

concentração de conjunto de tecnologias e conteúdos informacionais ligados a um único suporte 

digital como mídias locativas74. 

 

Trata-se de processos de emissão e recepção de informação a partir de um 

determinado local. Isso implica uma relação entre lugares e dispositivos móveis 

digitais até então inédita. Esse conjunto de processos e tecnologias caracteriza-se por 

emissão de informação digital a partir de lugares/objetos. [...]. As mídias locativas são 

utilizadas para agregar conteúdo digital a uma localidade, servindo para funções de 

monitoramento, vigilância, mapeamento, geoprocessamento (GIS), localização, 

anotações ou jogos (LEMOS, 2008, p. 207).  

 

Dessa forma, informações digitais sobrepõem e dialogam com conteúdos tangíveis, 

analisando e coletando dados de forma a enriquecer ou expandir o cenário analógico.  

A apropriação dessa potencialidade das mídias locativas pode ser incorporada como 

estratégia de exploração criativa, ou ainda como aparato para emitir informações “smart” – 

processa informação, sabe quando foi vista, por quem, e para que uso (LEMOS, 2008, p. 209).  

A inspiração da Realidade Aumentada advém das premissas do “tripé para a 

compreensão das mídias locativas”, definido por Lemos (2008), que são: espaço, mobilidade e 

tecnologia. Esses princípios servem como alicerce para o processo de hibridização do 

ciberespaço com o espaço físico. 

 

                                                 
74 Termo inicialmente proposto por Karlis Kalnins, na Letônia, em Julho de 2003. https://goo.gl/zf6AKL. Acessado 

em 04 de nov. de 2017. 
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2.18.  Considerações Finais 

 

Neste capítulo buscamos compreender como o mercado e o consumidor se adaptaram 

às lógicas do capitalismo globalizado nas sociedades de consumo ocidentais. Todo 

desenvolvimento tecnológico condicionou novos comportamentos que também reverberaram 

no mercado publicitário, num processo que se retroalimenta, uma vez que a publicidade é 

também um vetor de transformações sócio-culturais. 

 O desenvolvimento de um ciberespaço devido ao crescimento e facilidade do acesso às 

tecnologias foi um fator determinante para mudanças de hábito na sociedade, envolvendo a 

rotina da população, as jornadas e modos de trabalho e até mesmo a cultura, que se engloba 

nesse meio digital.  

Com as marcas não seria diferente. O surgimento da web 2.0 permitiu que as empresas 

tivessem um contato mais próximo e de mão-dupla com o público consumidor, que agora vira 

participante da criação de conteúdo, se tornando prosumer, neologismo que condensa duas 

atitudes outrora separadas num mesmo indivíduo. 

 Além disso, as marcas exploram cada vez mais o advento da convergência midiática 

buscando novas formas – assim como as mídias alternativas citadas – de interagir com seu 

público, também descrito agora em termos de suas diferentes relações (aficionados, apologistas, 

etc). Tudo isso é possível graças à evolução tecnológica e as possibilidades que surgiram para 

se comunicar uma mensagem ou levar algum produto aos consumidores. 

 Concomitantemente à tecnologia, o público também muda seus modos de perceber as 

informações passadas. As formas de leitura de dados mudaram no decorrer da história e a 

imersão ocorre com mais frequência e em diversos níveis diante das novas técnicas utilizadas 

para transmitir mensagens. Isso transforma o leitor em um sujeito ativo dentro do contexto 

comunicacional. 

 A internet então chega às casas das pessoas fazendo-as segmentar em nichos, tanto 

culturalmente quanto em relação ao consumo. Essa segmentação fez com que o mercado se 

moldasse para atender esses nichos, com mensagens, produtos e serviços cada vez mais 

personalizados.  

 Tendo em mente a individualização do mercado consumidor e esse fluxo personalizado 

de produtos e serviços, as empresas buscam impactar cada vez mais o público. Porém, essa 

grande quantidade de pessoas, sendo bombardeadas por ainda maior gama de informações, faz 

com que haja uma superprodução de sentidos. Essa superprodução, quando levada ao meio 
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publicitário, se torna pouco efetiva, já que o público está supersaturado de mensagens desse 

teor. 

 Para isso, a publicidade deve cada dia mais se reinventar. Seus modos convencionais 

devem se atualizar, integrando de alguma forma a participação do consumidor em sua produção. 

Os meios digitais crescem e englobam sempre novas tecnologias para se fazer atual.  

 Não somente para se atualizar, o mercado publicitário precisa utilizar cada vez mais de 

novas tecnologias para driblar uma certa resistência do público às mensagens em meios 

convencionais, como TV, rádio e impressos. Meios mais interativos como a RA se tornam 

propensos a serem explorados, uma vez que o usuário se encontra em atividade juntamente com 

a mensagem. Isso faz com que o usuário a assimile de forma mais espontânea, já que não está 

em um modo passivo à comunicação.  

 Este capítulo busca contextualizar o meio em que a publicidade se encontra. Desde o 

surgimento dos primeiros passos no mundo digital, até a segmentação de mercados dentro do 

ciberespaço e uma produção excessiva de informações que fazem com que o público fique cada 

vez mais blindado. Ainda, mostra como a publicidade busca se adaptar e driblar essa resistência 

com novas formas interativas que buscam atrair ainda mais o consumidor. 

 O capitalismo acaba por englobar toda adversidade e dificuldades, transformando-as em 

novas oportunidades, tendências e desafios para o mercado e suas marcas. Consequentemente, 

a oferta e a apresentação de novas possibilidades acaba por fomentar uma demanda (ou desejo) 

na sociedade já saturada de produtos e informação. 

Uma nova visão de possibilidades para a publicidade vem se construindo e iremos 

analisar a partir de RA como essa tecnologia tem sido utilizada no mercado para facilitar a 

penetração da mensagem ao público já engajado. Averiguaremos isso através da realização de 

um grupo focal e de estudos que abordam de formas diferentes a aplicação de RA na 

publicidade.  
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3. METODOLOGIA 

 

Diante dos objetivos destacados no presente trabalho, se faz necessário a escolha de 

métodos compatíveis para que os possamos alcançar com sucesso. Portanto, as metodologias 

pretendidas inicialmente para a execução da pesquisa são, a priori, três procedimentos: 

pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva e grupo focal. 

Metodologia é, segundo Lopes (2003, p. 93), um estudo dos métodos utilizados para 

investigação e teorização de um trabalho de pesquisa. Metodologia em uma pesquisa é a 

construção e escolha dos métodos, ou seja, as decisões que precisam ser feitas ao longo do 

processo de investigação e que sejam efetivas para o resultado final do trabalho. Por isso, é de 

suma importância possuir um objeto de estudo que seja um reflexo da própria pesquisa, em 

nosso caso, a RA e suas possibilidades no mercado publicitário.  

Tendo como foco do trabalho a tecnologia de RA e suas relações com a publicidade, 

utilizaremos a pesquisa bibliográfica, visto que se torna essencial o conhecimento técnico 

aprofundado e domínio teórico das possibilidades de uso desta tecnologia. 

Segundo Stumpf (apud DUARTE; BARROS, 2006), a pesquisa bibliográfica, de um 

modo mais preciso, seleciona documentos pertinentes ao tema que serão posteriormente 

utilizados para a construção da pesquisa. De um modo geral, a pesquisa bibliográfica é o 

planejamento que precede a realização de qualquer pesquisa e que corresponde a todas as 

premissas que permeiam o tema. A pesquisa bibliográfica para o desenvolvimento do material 

foi feita a partir de livros, artigos, dissertações e teses que abordam os temas. Para a realização, 

fizemos a leitura do material abordado no referencial teórico e seleção e organização dos 

dados de acordo com o objeto de pesquisa. 

Segundo Barros e Junqueira (in DUARTE e BARROS (ORG.), 2010, p. 41) “o objeto 

de estudo deve ser restrito, específico, bem delimitado, formulado a partir do tema do trabalho”. 

Um tema pode acarretar em vários objetos de estudo, portanto, para restringir, deve-se pensar 

em relação a relevância de tal para a sociedade, limitando ao tempo, espaço e mídia envolvida 

no processo de decisão do objeto. Desta maneira, como primeiro momento do processo de 

operacionalização do plano de pesquisa, optamos por tratar como possibilidade significativa 

para um objeto de estudo, a partir do tema, o uso da Realidade Aumentada na publicidade.  

O plano de pesquisa é um documento apresentado por pesquisadores para designar o 

trabalho de pesquisa e qual conduta irá seguir. Segundo Selltiz, Wrightsman e Cook: 
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O plano de pesquisa consiste na organização das condições de coleta e análise de 

dados, de modo a ter-se garantia, ao mesmo tempo, de sua pertinência em função dos 

objetivos da pesquisa e da parcimônia dos meios. O que significa dizer que os planos 

de pesquisa variam segundo os objetivos desta mesma pesquisa (in NASSER, 1997, 

pg. 90 apud DESLAURIES E KÉRISIT, 2014, p. 128). 

 

Como planejamento inicial do trabalho de pesquisa, utilizamos como fundamental e 

primeira, a pesquisa exploratória. Segundo Mattar75 (2005), a pesquisa exploratória “visa 

prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em 

perspectiva”. Portanto, por se tratar de um assunto novo e consequentemente com pouca 

literatura, essa pesquisa sobre o potencial publicitário do ambiente de realidade aumentada tem 

um caráter exploratório. Esse tipo de estudo envolve levantamento bibliográfico, entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e uma análise de 

exemplos para melhor compreensão do assunto pautado (GIL, 2007, p. 41). 

A escolha do tema é o passo principal para que seja realizada uma pesquisa 

bibliográfica, com a identificação, localização e obtenção da bibliografia apta ao assunto 

proposto.  A necessidade de se utilizar essa técnica se deu a partir do tema escolhido, uma vez 

que nos auxiliou no desenvolvimento do trabalho respondendo questões como por exemplo – 

“Quais métodos utilizar?”;“Alguém já publicou algum trabalho parecido ou com a mesma 

proposta?”; “O tema é viável?”. Para Lakatos e Marconi (in STUMPF (ORG.), 2010, p. 54) a 

pesquisa bibliográfica é um levantamento de toda literatura estudada, tendo em vista o contato 

direto do pesquisador com o que foi escrito sobre o assunto de interesse.  

 Seguindo a escolha do tema, se fez necessária a elaboração de marcadores conceituais, 

e/ou, conceitos específicos relacionados ao tema e que puderam servir como um roteiro para a 

iniciação do trabalho de pesquisa. Após esses tópicos acima decididos, foi possível que nós 

conseguíssemos realizar de forma conveniente o levantamento bibliográfico, identificando o 

material que serviu de apoio para a confecção desta pesquisa de caráter essencialmente 

qualitativo (LAKATOS e MARCONI in STUMPF (ORG.), 2010, p. 56).  

O delineamento da pesquisa qualitativa se situa na possibilidade de realizar uma análise 

não estatística dos dados resultantes através da observação participante e tem como um dos 

objetivos principais aprofundar no tema proposto, explorando determinadas questões 

desconhecidas e/ou inovadoras do senso comum e dos pesquisadores. Segundo Silveira e 

Córdova (in GERHARDT e SILVEIRA (ORG.), 2009, p. 32) “a pesquisa qualitativa preocupa-

se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

                                                 
75 http://www.fauze.com.br/htm/slides.aspx. Acessado em 5 de nov. de 2017. 
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compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”. Ou seja, a pesquisa qualitativa 

não se preocupa com números, mas sim com a compreensão da opinião de um grupo social e o 

conhecimento dele sobre determinado assunto. Nesse método de pesquisa, é importante 

ressaltar que, o foco não é julgar os resultados, uma vez que os participantes do grupo focal 

foram submetidos a diferentes abordagens.  

Portanto, para o trabalho aqui proposto, determinou-se abordar a metodologia de 

pesquisa qualitativa através de pesquisas descritivas e exploratórias, uma vez que é possível 

relatar e analisar determinadas questões sobre a Realidade Aumentada que em um método 

quantitativo não seria possível. Para tal, utilizamos da técnica do grupo focal (GF), 

prioritariamente, como ferramenta da pesquisa qualitativa e também fizemos o uso de 

entrevistas, complementarmente. O tipo de abordagem utilizado foi a aleatória simples, pois 

não seria possível quantificar uma relação de probabilidade, uma vez que não havia um todo 

para ser referido. 

O grupo focal é uma técnica de pesquisa qualitativa que pode ser utilizada como único 

instrumento de coleta de dados ou como uma técnica exploratória para levantamento de dados 

através da observação dos membros participantes de uma entrevista. O grupo focal quando 

utilizado como método de investigação permite ao pesquisador captar os processos de 

construção da realidade dentro de um determinado grupo social.  

Grupo focal é, segundo Powell e Single (in GATTI, 1996, p. 449 apud LOPES, 2014, 

p. 483): “um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e 

comentar um tema, que é o objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”, ou seja, 

para a realização dessa técnica é preciso que os objetivos da pesquisa estejam em consonância 

com o grupo social escolhido para discuti-lo. Além disso, essa abordagem oferece a 

possibilidade de alcançar as respostas para questões particulares, contribuindo para uma 

conclusão mais próxima da realidade e do que é essencial: 

 

Vivemos na urgência e no necessário, mas, quando se trata do essencial, deixamos 

para mais tarde as oportunidades de ampliação de consciência. Eu diria que o Grupo 

Focal, quando bem orientado, permite a reflexão sobre o essencial, o sentido dos 

valores, dos princípios e motivações que regem os julgamentos e percepções humanas 

(COSTA in DUARTE e BARROS (ORG.), 2010, p. 180). 

 

A intenção principal do grupo focal é de compreender os entrevistados. A aplicação 

desse método é ampla, portanto, é necessário cuidado na prática e interpretação dos resultados. 

Uma das vantagens citadas por Costa (in DUARTE e BARROS (ORG.), 2010, p. 182) seria a 

respeito da participação colaborativa gerada na entrevista conjunta, enriquecendo as respostas 
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através da interação dos participantes, o que facilita também na condução do moderador para 

levar e desenvolver a discussão. Outro ponto positivo é o foco sobre o assunto quando o roteiro 

é seguido corretamente pelo moderador, porém, este ponto pode também ser considerado um 

ponto negativo quando no meio de um conjunto de integrantes, há um participante que se 

sobrepõe em relação aos outros por saber mais. Isso pode acarretar em respostas induzidas e 

atrapalhar no resultado final da entrevista.  

A elaboração do roteiro para a entrevista deve partir primeiramente do propósito de estar 

fazendo a entrevista e de como ela irá contribuir para o resultado da pesquisa. Ou seja, no caso 

dessa pesquisa seria de identificar o comportamento das pessoas em relação a Realidade 

Aumentada e de como a Publicidade pode se apropriar desse recurso para disseminar 

mensagens, construir discursos e principalmente engajar o público em prol das demandas de 

consumo das sociedades hiperconectadas ocidentais. O principal objetivo é buscar informações 

através da discussão entre os participantes. O roteiro vai servir então como base para o 

moderador conduzir todo o processo de entrevista. Enquanto isso, o restante do grupo cumpre 

com suas especificidades e deve sempre direcionar sua atenção para o que o moderador está 

discursando e sobretudo todos devem estar conectados para que tenham flexibilidade para 

mudar a ordem das perguntas, caso seja necessário, porém, sempre focados no objetivo 

proposto. 

Para a elaboração do grupo focal deste trabalho, direcionamos os participantes para o 

assunto de interesse, a saber, a tecnologia da Realidade Aumenta, através do roteiro com onze 

perguntas76 e, como o grupo era homogêneo, a passagem pelas perguntas foi realizada de forma 

mais rápida. Iniciamos com perguntas mais amplas sobre a tecnologia em geral, na metade do 

roteiro trabalhamos a entrevista com perguntas mais estruturadas e bem focais ao final.  

Para realizar a dinâmica, foi distribuído para cada participante um questionário acerca 

do assunto principal que é abordado no trabalho: “Novas perspectivas de mídia: a realidade 

aumentada e suas possibilidades no mercado publicitário.” Como citado, o material continha 

perguntas mais amplas sobre a tecnologia em geral, incentivando o raciocínio acerca de um 

assunto mais próximo do cotidiano dos voluntários, facilitando assim que se sentissem à 

vontade para responder um tema com o qual possuíam contato.  

Logo após, apresentamos nove vídeos como exemplos da utilização de Realidade 

Aumentada em diversas áreas – arquitetura, arte, educação, games, mecânica, medicina, 

aplicativos e moda - como um estímulo para um aprofundamento e melhor entendimento dos 

                                                 
76 Ver Apêndice B (p. 116).   
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entrevistados acerca do objeto de estudo. Após a apresentação dos vídeos77, começamos a 

aplicar o roteiro para a discussão do assunto e por último, voltamos com a aplicação do 

questionário novamente, para analisar a diferença de opinião em relação a percepção e 

compreensão sobre o que é a Realidade Aumentada.  

Na construção de um questionário é de suma importância tomar algumas precauções, 

que segundo Samara (2007, p. 120) são: 

 

 Não fazer perguntas embaraçosas; 

 Não obrigar o entrevistado a fazer cálculos; 

 Não incluir perguntas que remetam a um passado distante; 

 Não incluir perguntas que já contenham respostas. 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o questionário elaborado foi o não-estruturado, 

considerado para esse tipo de pesquisa como roteiro (SAMARA, 2007, p. 121). Este tipo de 

formulação de perguntas, de forma não-estruturada é considerado quando os objetivos são 

explícitos e designado como roteiro, uma vez que no andamento da entrevista o moderador 

pode inserir as mesmas perguntas do questionário para a discussão no grupo focal. 

Para os tipos de perguntas no questionário, optamos por perguntas abertas, para que o 

entrevistado pudesse responder livremente o que pensa sobre o assunto. No total, foram feitas 

5 perguntas, aplicadas antes de iniciar o grupo focal e depois de apresentarmos e discutirmos 

com os participantes o tema em pauta.  

Segundo Samara (2007, p. 152) “o roteiro para pesquisa qualitativa deve conter tópicos 

em uma subdivisão por blocos de assuntos.” Então, o roteiro estruturado para o grupo focal 

apresentou apenas assuntos e tópicos provenientes dos objetivos determinados para a realização 

dessa pesquisa e, que poderiam ser comentados ao longo da entrevista com uma lógica a ser 

seguida pelo moderador do grupo. 

As perguntas para direcionar o debate envolviam assuntos sobre a evolução tecnológica, 

além dos atuais e futuros tipos de publicidade, que para os participantes poderia sofrer impacto 

e ser considerado um empecilho na hora da compra de produtos. Todas as perguntas eram 

abertas para que fosse possível o debate sobre o assunto e para que não oferecesse diretamente 

a resposta “certa ou errada”. 

                                                 
77 Ver anexo B (p. 136). 
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Para a seleção e organização do grupo focal, foi imprescindível ter claro os 

critérios de inclusão dos sujeitos na pesquisa. Foi composto um grupo de estudantes dos demais 

cursos da instituição PUC Minas campus Poços de Caldas, com 9 pessoas ao todo, sendo duas 

mulheres e sete homens, com idades entre 20 e 25 anos. A formação do GF é intencional e 

pretende-se que haja, pelo menos, um ponto de semelhança entre os participantes.  

O número de participantes em cada grupo seguiu orientação de estudos acerca do grupo 

focal, que se referem a grupos de seis a quinze pessoas como um módulo recomendável. A 

dimensão dos grupos depende dos objetivos de cada estudo. Então, para aprofundar a temática 

na discussão, optamos por um grupo menor. 

 Optou-se, neste estudo, para composição dos grupos, pelo critério de 

compartilhamento do mesmo local de estudo e descartando os cursos de Publicidade e 

Propaganda e Ciências da Computação, além de não incluir professores para que não houvesse 

nenhum tipo de inibição ou constrangimento. Ou seja, o tipo de amostragem determinada para 

a realização do grupo focal foi amostragem aleatória simples, uma vez que cada participante 

escolhido tinha a mesma probabilidade de saber acerca do assunto e permitiu que a amostra 

fosse possível de se concluir apenas com um pequeno número da população. Isso favoreceu os 

relatos de experiências, entendimentos e o grupo se fez mais homogêneo, assim, todos puderam 

responder as perguntas com o mesmo nível de conhecimento.  

Com a responsabilidade de conduzir a reunião, na função de moderador, optamos por 

um dos pesquisadores; que julgamos ser o mais desenvolto ao falar sobre o tema alvo da 

pesquisa. Para documentar todo o processo, utilizamos uma câmera 70D para filmar as reações 

dos participantes e uma câmera NX, para captação do áudio para ajudar na análise dos dados. 

Para isso, dispusemos o restante do grupo, com a intenção de auxiliar na transcrição das falas.  

A captação de áudio teve duração de aproximadamente quarenta minutos e para a 

captação de imagens, a duração foi de aproximadamente vinte minutos, uma vez que 

começamos a filmar depois do primeiro questionário aplicado e paramos a filmagem quando o 

grupo focal terminou, descartamos a parte da segunda aplicação do questionário. Essa decisão 

foi feita para que os participantes pudessem responder as questões sem nenhum tipo de 

intimidação por estarem sendo filmados.  

A reunião ocorreu no Laboratório de Convergência Midiática da instituição PUC Minas 

campus Poços de Caldas, situado no número 1661 da Avenida Padre Francis Cletus Cox. A 

localização da sala possibilitou desenvolver os encontros sem interferências externas e os 

equipamentos lá disponíveis possibilitaram que a realização desse grupo focal foi satisfatória e 

os resultados fossem alcançados e registrados. O cuidado ao prever o espaço físico como 
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ambiente neutro para realizar o grupo mostrou-se fundamental, pois facilitou o debate, 

assegurou privacidade e também conforto. 

Destaca-se que o grupo focal facilitou a abordagem da RA e a sua relação com a 

Publicidade, desconstruindo e reconstruindo conceitos que serão destacados nos resultados do 

grupo focal.  
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4. CAPÍTULO ANALÍTICO 

 

4.1.Análise do Grupo Focal 

 

Conforme anteriormente citado nesta pesquisa, foi realizado um grupo focal tendo como 

participantes, 9 pessoas, sendo 7 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, no dia dois de outubro 

de 2017 na PUC-Minas campus Poços de Caldas. O tema da discussão tangeu questionamentos 

acerca da tecnologia de RA, suas aplicações no universo da propaganda, além de sua 

usabilidade em aplicativos comumente encontrados nos chamados smartphones. 

Dois questionários foram aplicados, um primeiro, a priori da discussão e um segundo 

após um diálogo com um roteiro pré-estabelecido pelos membros do grupo. Somando ambos 

os questionários de cada participante e analisando-os mediante uma comparação de respostas, 

inferimos que apenas um dos participantes dominava um pouco melhor o assunto do conteúdo 

central do grupo focal. Em resposta a uma das questões aplicadas, o participante 9 citou “Play 

4, óculos de Realidade Virtual” como exemplos de onde ele já havia tido contato com a RA, o 

que evidencia um maior domínio do assunto em relação aos demais participantes. 

É importante também esclarecer que conforme já citado na pesquisa, caso houvesse 

algum participante tivesse maior conhecimento sobre o tema e se sobressaísse em relação aos 

demais o resultado poderia ser alterado, no entanto, mesmo havendo um caso deste dentre as 

pessoas selecionadas, o participante 9, que provavelmente tinha um maior domínio do assunto 

não se pronunciou com abundancia na hora do grupo focal, o que colaborou para que a pesquisa 

não sofresse interferência por conta de um influenciador, e esta discrepância no nível de 

conhecimento do participante em questão só foi percebida na hora da análise das respostas dos 

questionários. 

O participante 7 também tinha uma ideia correta do que se tratava a tecnologia, no 

entanto, demonstrou incerteza ao responder o primeiro questionário, respondendo a seguinte 

frase na que o questionava sobre o seu conhecimento sobre a RA: “Já ouvi falar, porém não 

lembro sua aplicação. Conheço os óculos de Realidade Aumentada.” Um ponto de congruência 

entre este participante e aquele primeiro que já foi mencionado, é que ambos citaram os óculos 

de realidade aumentada, que ultimamente foram os causadores de uma onda de vídeos de caráter 

cômico que pulverizaram as redes sociais, retratando pessoas que por estarem tão imersas no 

meio que estavam inseridas graças ao uso dos óculos, que praticavam ações que aos olhos de 

quem estava marginalizado daquele “universo” pareciam bastante engraçadas.  
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Quatro participantes alegaram total desconhecimento acerca do assunto, e dentre estes, 

um respondeu apenas a primeira pergunta mencionando o seu desconhecimento e deixando 

todas as outras quatro questões em branco. Os últimos três afirmaram conhecer o tema que seria 

discutido, no entanto, no decorrer da análise dos seus respectivos questionários e também do 

grupo focal, foi evidenciado que eles estavam equivocados, sendo que dois deles confundiram 

RA com propaganda enganosa78 e o último que fez uma confusão que também se repetiu em 

outra questão no questionário de demais participantes foi a relação de RA somente com a 

tecnologia 3D, sendo que, de fato, ela pode se apresentar tanto em formato 2D quanto em 3D, 

não sendo exclusiva deste conforme os participantes exprimiram. 

O participante 5 citou em sua resposta ao questionário aplicado e também no grupo focal 

a empresa Mc Donald’s e também outras da rede de fast-food como exemplos de empresas que 

faziam uso da RA, e quando foi questionado a respeito, alegou que os lanches apresentados nas 

propagandas pareciam maiores e mais saborosos do que realmente eram, explicando que essas 

empresas “aumentavam” a realidade dos produtos para vendê-los mais facilmente. Este dizer 

nos fez chegar a importantes pontos de questionamento da presente pesquisa. 

Os participantes em sua maioria, no primeiro questionário, ou alegaram 

desconhecimento do tema ou então confundiram o conceito de realidade aumentada e sua 

aplicação, o que provou que existe um desconhecimento estrutural das pessoas em relação à 

RA. Somando-se os diálogos do grupo focal e as respostas dos questionários, ficou nítido que 

todos os participantes tinham sim um conhecimento prévio sobre o tema da discussão e, 

inclusive, já tinham usado a tecnologia, no entanto, não relacionavam o nome “Realidade 

Aumentada” com a sua funcionalidade. 

Após o término das discussões, o mesmo questionário do início do GF foi reaplicado 

para que, assim, pudéssemos mensurar a absorção dos participantes em relação ao assunto 

abordado. Este último questionário de todos os nove participantes revelou um significativo 

aumento no desdobramento do tema. O participante 2 respondeu em dada questão do seu 

primeiro questionário que não conhecia nada a respeito da Realidade Aumentada, no entanto, 

após a discussão, descreveu RA como “Tecnologia usada para inserir objetos, imagens virtuais 

num espaço conhecido” e afirmou já ter usado a tecnologia “via Snapchat”. 

É importante frisar que no segundo questionário nenhum deles deixou de responder 

alguma questão, e em geral, eles se lembraram de alguns exemplos de marcas que já fizeram o 

uso da RA em comerciais ou ações de marketing. No mais, por unanimidade os participantes 

                                                 
78 Ver anexo A (figura 32, p. 126). 
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expuseram sua expectativa de que uso da RA pode auxiliar no futuro a curto, médio ou longo 

prazo. 

 

4.2.Método de classificação de experiência de RA 

 

Após o esclarecimento obtido através das pesquisas bibliográficas com autores que 

elucidam diversos conceitos chaves para a compreensão do contexto atual no qual a tecnologia 

e o mercado publicitário estão inseridos; e o pensamento e opiniões de um grupo de 

consumidores médios sobre a tecnologia de RA, vamos agora à análise de alguns exemplos do 

uso de realidade aumentada. 

 Para isso, definiremos um método classificatório de experiências com realidade 

aumentada que vai desde o mais simples e básico uso da tecnologia, ao mais interativo. 

 O desenvolvimento deste método de escalas foi feito baseado nas definições obtidas nas 

pesquisas bibliográficas e chamaremos essas contribuições de operadores conceituais. Os 

principais operadores conceituais utilizados serão a abordagem da Interatividade por Lévy 

(1999) e da Imersão por Santaella (2005). 

 Fazendo um breve retorno aos conceitos faz-se necessário recordar a definição de 

interatividade trazida por Lévy ao presente trabalho, que se trata da participação de um usuário 

ativo num processo informativo (1999, pg. 79). Ou seja, na experiência obtida através da 

tecnologia estudada, o usuário não deve ser passivo e sim agir e ter determinado controle de 

suas ações dentro da aplicação. 

 Para compor este método, recordaremos também os níveis de imersão explorados por 

Santaella (2005), do grau mais elevado para o menos: imersão perceptiva, telepresença, imersão 

representativa e a imersão simples. Estes conceitos serão lembrados durante a análise de cada 

aplicativo, para classifica-los em um ranking. 

 Os níveis classificatórios definidos neste trabalho serão baseados em dois atributos-

chave de cada experiência com a tecnologia: a relação de interação usuário-experiência e da 

interação experiência-realidade real, tendo o primeiro atributo um peso maior na classificação. 

 O primeiro atributo-chave apresentado, interação experiência-usuário, se baseia nas 

possibilidades de ação que o usuário possui durante a experiência com a tecnologia. Quanto 

menores as possibilidades de ação dentro da aplicação, mais baixo será o classificação da 

experiência, levando em consideração que esse primeiro atributo possui um peso maior que o 

segundo. 
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 O segundo atributo-chave é a interação experiência-ambiente da realidade real e 

consiste na qualidade da aplicação de RA em se adaptar ao ambiente físico. Para compreender 

melhor esse atributo, iremos contemplar aplicações em dispositivos mobile e suas 

possibilidades de variação de captação – levando em consideração que a tecnologia de RA 

depende da captação de vídeo de algum aparelho. 

 As variações podem se apresentar como mudanças de angulações79, profundidade de 

campo do ambiente captado80 e disposição de objetos em superfícies81. Então uma imagem 

virtual que se insira na realidade real através de uma tela e não se adapte a essas variações, 

receberá uma menor classificação, seguindo esse método.  

 Compreendendo, portanto, estes dois atributos-chaves, apresenta-se os três níveis de 

classificação das experiências com RA: o nível estrutural, o nível intermediário e o nível pleno. 

 O nível estrutural se trata do nível mais básico da experiência com a tecnologia de 

realidade aumentada. Ele será caracterizado pelos usos mais simples dos dois atributos-chaves. 

A interação usuário-experiência se apresenta de forma inicial, possibilitando apenas ações 

muito limitadas dentro do que a aplicação oferece.  

 A interação experiência-ambiente da realidade real se dá de forma precária, sem 

adaptações com as variáveis citadas acima. Basicamente será uma imagem virtual inserida 

fixamente na realidade real sem movimento em relação à movimentação do dispositivo usado. 

 O nível intermediário se trata de um patamar acima do estrutural. No qual a interação 

experiência-ambiente da realidade real recebe uma melhora, permitindo que as imagens 

virtuais possuam uma adaptação mínima aos ambientes reais, porém a relação usuário-

experiência continua mais básica, limitando as ações de quem consome. 

 O último nível e mais avançado é o nível pleno da experiência. Trata-se do patamar no 

qual os dois atributos-chave estão presentes de forma concisa, possibilitando interações, tanto 

entre usuário e experiência e experiência e espaço físico, de maior qualidade. 

 Neste nível a relação usuário-experiência está em evidência e busca imergir o usuário 

na ação proposta pela aplicação. Em alguns casos podendo até envolver mais de uma pessoa na 

experiência. Na relação experiência-ambiente da realidade real, a aplicação se adapta muito 

                                                 
79 Mudança de direção de foco da câmera (grifo nosso). 
80 A realidade real captada pela câmera do dispositivo possui as três dimensões existentes: comprimento, altura e 

profundidade. A posição da câmera deve conferir alterações no tamanho da imagem dependendo da profundidade 

em que ela é projetada (grifo nosso). 
81 Os objetos devem se adaptar à superfície em que está tocando. Se um objeto está encima de uma mesa, ele deve 

continuar sobre a mesa mesmo com a movimentação do aparelho. Esse elemento é diretamente ligado à mudança 

de profundidade (grifo nosso). 
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bem às alterações no ambiente, identificando outros objetos, podendo até incluí-los a sua 

experiência. 

 Compreendendo os três níveis de experiência propostos, podemos agora aplica-los à 

análise de algumas aplicações que utilizam a tecnologia de realidade aumentada, buscando 

classifica-las através de suas características e atributos-chave que são entregues durante a 

experiência. 

 

4.3. Classificação de experiências 

 

Após a explanação do método que será utilizado no ranking que segue, vamos agora à 

exposição dos aplicativos e suas classificações dentro dos três níveis propostos pela pesquisa. 

 O procedimento de classificação se dará da seguinte forma: uma breve descrição do 

produto, seu desenvolvimento e histórico, seguido da definição de seus objetivos e 

funcionalidades. Após esta descrição, encaixaremos a aplicação em um dos três níveis, 

apresentando as razões para seu posicionamento. 

 

Pula-pirata 

 

Pula-pirata é um jogo físico fabricado pela Estrela desde a década de 1970 e consiste 

em um pequeno boneco de pirata dentro de um barril onde espadas devem ser colocadas até o 

pirata saltar de dentro do recipiente. As frestas por onde as espadas são espetadas mudam em 

ordem aleatória de rodada para rodada. 

 

Figura 13 - Brinquedo Pula-pirata 

 
Fonte: (MAGAZINE LUIZA, 2015) 
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Em 2013 o jogo ganhou uma renovação, que foi a possibilidade de se jogar pelo 

computador, no site que através de uma webcam lê o código do cartão que acompanha o jogo e 

exibe a imagem virtual do barril no ambiente real retratado na tela do computador. Temos então 

a experiência de realidade aumentada. 

A funcionalidade do jogo no virtual é praticamente idêntica ao do jogo físico: espetar as 

espadas até o pirata saltar de dentro do barril. Essa experiência, porém, possui seu acesso 

dificultado. Podemos considerar isso a partir dela só funcionar através do site do jogo e ainda 

depender do Adobe Flash Player82 para ser executada.  

 Em execução, podemos aplicar os dois atributos-chave definidos anteriormente para 

classificar as experiências com RA analisadas nesse trabalho.  

 A interação experiência-ambiente de realidade real é básica, ela funciona após o 

apontamento de um cartão com um código (QR Code) na webcam de um computador e a 

imagem virtual aparece na tela sobre a imagem real captada. A imagem virtual não apresenta 

variações em relação à movimentação de câmera ou profundidade que se posiciona.  

 Além disso, a imagem virtual projetada não reconhece superfícies em sua apresentação. 

Ou seja, a experiência gráfica da aplicação se dá simplesmente pela projeção da imagem virtual 

com pouquíssimas variações no ambiente real. 

 Sobre a interação usuário-experiência, podemos conferir possibilidades limitadas da 

aplicação, dependendo do mouse e teclado do computador para praticar as duas únicas ações 

que são possíveis na versão virtual do jogo: girar o baú e escolher onde a espada será espetada. 

 Seguindo um de nossos operadores conceituais, podemos encaixar essa experiência da 

tecnologia como uma imersão simples, o patamar mais raso, que segundo os conceitos de 

Santaella (2005) é quando, simplesmente, se está no mundo virtual.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Adobe Flash Player é um plugin multiplataforma, baseado em navegador, que permite a exibição de conteúdos e vídeos. 

https://goo.gl/KoKvha. Acessado em: 10 de nov. de 2017. 



93 

 

Figura 14 – Captura de tela: Execução do jogo em realidade aumentada 

 
Fonte: (KIDS E CIA, 2013) 

 

 Considerando os aspectos analisados na experiência de RA do jogo podemos classifica-

lo no nível estrutural visto sua básica apresentação junto ao ambiente da realidade-real captado 

e suas funções limitadas oferecidas aos seus usuários. 

 

Snapchat 

 

 O Snapchat é uma rede social voltada para dispositivos mobile com a proposta de envio 

de mensagens instantâneas de duração de no máximo 24 horas. Foi desenvolvido em 2011 pelos 

estudantes da Universidade de Stanford: Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown.  

 O aplicativo teve sua ascensão em 2015 devido a grande participação do público jovem 

e se tornando a rede social preferida dos millenials83, superando o Instagram84 e tendo mais 

usuários ativos que o Twitter85 no ano de 2016 (VISCONDE, 2016).  

 A funcionalidade do Snapchat consiste em tirar fotos e disponibilizá-las durante no 

máximo 24 horas em um feed86 pessoal onde todos seus seguidores têm acesso ou deixa-las 

disponíveis apenas a algumas pessoas selecionadas. O usuário também pode enviar imagens de 

menor durabilidade para outros usuários. 

 O aplicativo também ficou famoso pelas possibilidades do uso de filtros em suas fotos. 

Que consistem em imagens estáticas ou não que são aplicadas sobre a imagem que seria 

captada. Nesse momento acontece a experiência de RA na aplicação. 

 

                                                 
83 Pessoas nascidas entre os anos 1980 e 2000 (grifo nosso). 
84 Rede Social de fotos instantâneas da Facebook Inc. (grifo nosso). 
85 Rede Social de postagem de status pessoais (grifo nosso). 
86 Uma aba na qual aparece as imagens postadas pelo usuário dentro das 24 horas atuais (grifo nosso). 
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Figura 15 - O filtro de cachorrinho que ficou famoso inclusive entre celebridades 

 
Fonte: (OTTO, 2016) 

 

 Analisando a experiência da realidade aumentada dentro do aplicativo, podemos 

perceber um diferente uso em comparação à primeira experiência classificada neste trabalho. 

Em suma, temos os recursos e potencialidades da tecnologia um pouco mais desenvolvidos. 

 Em relação à interação experiência-ambiente da realidade real, percebemos um melhor 

uso da RA. As imagens virtuais projetadas sobre a imagem real capturada buscavam a 

adaptação ao rosto do usuário, já levando em consideração o elemento da superfície. A imagem 

também se adapta à mudanças de ângulo e profundidade da câmera, mudando sua perspectiva 

e tamanho de acorda com a posição do usuário. 

 Na interação usuário-experiência percebemos uma maior gama de possibilidades. Além 

de possuir diversos filtros de realidade aumentada, esses filtros são renovados frequentemente. 

Ainda, muitos desses filtros possuem variações que dependem de ações do usuário. 

  

Figura 16 - Filtro que aciona sua variação ao usuário abrir a boca 

 
Fonte: (KURTZ, 2016) 
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 As ações possibilitadas aos usuários são mais variadas em comparação à primeira 

aplicação, porém, ainda limitadas ao filtro que se é utilizado e suas possibilidades de variação. 

Considerando as descrições dos dois atributos-chave, podemos então classificar a experiência 

do aplicativo no nível intermediário. 

 

Pokémon Go 

 

 Pokémon Go é um jogo desenvolvido para smartphones pela Niantic em parceria com a 

Nintendo que mescla elementos de realidade aumentada com geolocalização. É baseado na 

marca japonesa Pokémon que fez muito sucesso nos anos 90 com seus jogos para consoles e 

com desenhos e filmes nos anos 90 e 2000.  

 O jogo foi lançado no dia 6 de julho de 2016 e foi um total sucesso, elevando as ações 

da Nintendo em 36% na Bolsa de Valores de Tóquio em menos de uma semana (O GLOBO, 

2016). No Brasil, o jogo chegou apenas no dia 3 de agosto e logo também virou febre no país. 

 O jogo funciona com os personagens da marca (pokémons) espalhados pelo mapa real 

das cidades. Então, os usuários, através de seus personagens (Mestres Pokémon), devem 

capturar esses monstrinhos chegando fisicamente aos locais indicados usando a geolocalização 

de seu aparelho. Ao chegar no local, o usuário deve capturar o pokémon com a câmera de seu 

dispositivo, utilizando, ou não, a tecnologia de RA. 

 

Figura 17 - O personagem do usuário no mapa da cidade que está presente 

 
Fonte: (GOOGLE PLAY, 2016) 
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Figura 18 - Usuário encontra monstrinho no mundo real 

 
Fonte: (BOGLE, 2016) 

 

 O jogo deixou a tecnologia de realidade aumentada em maior evidência, por sempre 

expor em suas divulgações o uso dela. Isso pode ser apontado pelo maior volume de pesquisa 

do termo “realidade aumentada” no site de pesquisas Google. Este termo teve seu ápice durante 

as semanas de lançamento do jogo, principalmente quando foi lançado no Brasil. 

 

Gráfico 2 - Interesse no termo “realidade aumentada” no Google. 

 
Fonte: Google Trands (11/11/2014 a 4/11/2017) 

 

 Porém o que nota-se durante o jogo é que em grande parte do tempo que o usuário o 

joga a realidade aumentada não está presente. Sendo assim, a geolocalização se torna o principal 

mecanismo tecnológico do aplicativo. Além disso, o jogo também pode ser jogado sem o 

recurso da realidade aumentada, fazendo com que o monstrinho apareça em um ambiente 

totalmente virtual. 
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Figura 19 - O usuário pode optar por habilitar ou desabilitar o recurso de realidade 

aumentada. Com RA à esquerda e sem RA à direita. 

 
Fonte: (ARQADE, 2016) 

 

 Para a classificação analisaremos os atributos-chave dentro da aplicação. A interação 

experiência-ambiente da realidade real acontece de forma eficiente, com as imagens virtuais 

projetadas respeitando as superfícies onde se inserem, mudanças de profundidade e perspectiva. 

Inclusive os pokémons, que são as imagens projetadas em ambiente real, se movem em função 

à câmera que lhes é “apontada”. 

 Na interação usuário-experiência percebemos uma pequena gama de opções no 

momento que se é usada a realidade aumentada. O usuário pode apenas lançar objetos variados 

no monstrinho projetado: pokébolas e alimentos que facilitam a captura do Pokémon chamados 

de berries são exemplos. Esse lançamento de objetos funciona como uma minigame, no qual o 

usuário precisa acertar o pokémon que nem sempre fica estático na tela e o mestre precisa 

acertá-lo no momento correto. Além disso, é possível “fotografar” o momento em que o 

monstrinho aparece através de um screenshot (captura de tela de algum dispositivo eletrônico)  

do smartphone. 

 A experiência em si do jogo é ampla, porém as possibilidades dentro da realidade 

aumentada são bem mais limitadas que o todo. Temos que considerar também que é possível 

jogar o jogo sem nenhuma interação com a RA. Por isso, podemos classificar a aplicação no 

nível intermediário de experiências de realidade aumentada. 

 

McDonald’s GOL 
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 O aplicativo a ser analisado agora foi lançado mundialmente no dia 27 de maio de 2014 

e ficou disponível até 13 de julho de 2014. Tratou-se de uma ação da rede de fastfood 

McDonald’s para a Copa do Mundo da FIFA do ano de lançamento da aplicação.  

 A peça consistia em um advergame87 focado em suas embalagens. As caixinhas de 

McFritas (batatas fritas da rede) foram ilustradas por 12 diferentes artistas representando 

diversos países participantes do campeonato. Com as embalagens tinha-se acesso ao aplicativo 

McDonald’s GOL, no qual o usuário poderia experimentar a realidade aumentada. 

 Com a aplicação era possível reconhecer as caixas, assim, a imagem virtual de um 

campo de futebol se projetava na realidade real capturada. Além do campo, imagens da silhueta 

de alguns jogadores apareciam formando uma barreira e um goleiro protegendo o gol. O 

objetivo do usuário era “chutar” a bola com um toque na tela e acertar o gol. 

 

Figura 20 - Captura da tela do aplicativo durante o jogo 

 
Fonte: (DOLPHIN, 2014) 

 

 A experiência de realidade aumentada pode ser analisada com os dois atributos-chave 

sugeridos na pesquisa. A interação experiência-ambiente de realidade real captado é percebida 

em forma avançada visto as possibilidades do aplicativo. Nele é possível reconhecer não só a 

embalagem de McFritas, mas também outros objetos com os quais a bola que é lançada pode 

interagir, rebatendo neles. 

 Além disso, os objetos se adaptam às mudanças de ângulo, perspectivas e superfícies 

como propostas pelo atributo-chave apresentado. 

 

                                                 
87 Jogo que é criado por alguma marca e funciona como propaganda desta (grifo nosso). 
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Figura 21 - Durante o jogo outros objetos podem ser reconhecidos pelo sistema de RA 

 
Fonte: (TRIGGER, 2014) 

 

 Em relação à interação usuário-experiência podemos salientar o objetivo do usuário 

com um único movimento, o toque na tela do smartphone deslizando a bola na direção na qual 

ela deve ir. Porém as variações de como a bola pode chegar ao gol dependem dos desafios de 

cada fase e dos objetos que o usuário pode interagir para fazê-la.  

 Considerando a análise dos atributos acima podemos encaixar o aplicativo citado na 

categoria de nível pleno da experiência de realidade aumentada, visto suas potencialidades de 

interação com o ambiente físico e as possibilidades para o usuário durante o jogo. 

 

Face Raiders 

 

 Desenvolvido pela Nintendo e lançado em março de 2011, o jogo Face Raiders é um 

game exclusivo do console da mesma empresa, Nintendo 3DS. O jogo vinha instalado na 

memória do vídeo game e disponibilizado em conjunto à compra do console. 

 Com a intenção de demonstrar as capacidades do console portátil, Face Raiders se trata 

de um jogo que utiliza a tecnologia de RA com grande interação com o ambiente físico captado 

pela lente do Nintendo 3DS. Nele, tínhamos que selecionar algum rosto, seja por alguma 

imagem da internet, alguma foto própria ou tirada no momento, que se transformaria em 

inimigos nos quais deveríamos atirar com os controles apresentados no jogo. 
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Figura 22 - Screenshot do jogo mostrando um rosto utilizado como inimigo 

 
Fonte: (GAMEFAQS, 2011) 

 

Analisando a experiência de realidade aumentada de acordo com o proposto no trabalho, 

percebemos um outro exemplo de aplicativo que utiliza muito bem as potencialidades da 

tecnologia. 

O atributo de interação experiência-ambiente de realidade real é deveras avançado. 

Levando em consideração a adaptação do rosto capturado no início do jogo nos inimigos e a 

captura de outros rostos durante a jogatina variando ainda mais os tipos de oponentes. Os rostos 

capturados também mudam suas expressões durante o gameplay88. 

Além disso, Face Raiders também interage com o ambiente onde se joga. Quando um 

inimigo é abatido, ele se joga contra alguma parede ao fundo, a quebrando e revelando uma 

temática espacial, como se estivéssemos em alguma nave fora do planeta. 

 

Figura 23 - Screenshot do jogo com detalhe no buraco “aberto” na parede 

 
Fonte: (ALVANISTA, 2011) 

  

                                                 
88 Expressão em inglês que significa “momento em que se joga” (grifo nosso). 
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Em relação ao atributo usuário-experiência, temos uma maior diversidade de ações do 

usuário, podendo usar diferentes tipos de munições para atirar nos inimigos, além de poder se 

mover livremente pelo ambiente, pois o jogo irá acompanha-lo e se adaptar ao meio com 

precisão.  

 Levando em consideração a potencialidade, precisão e possibilidades dentro do jogo, 

podemos classifica-lo no nível pleno da experiência de realidade aumentada, já que os 

atributos-chave são bem encaixados durante sua execução. 

 

4.4.Considerações finais 

 

Podemos perceber que o método possibilita a classificação de diversas experiências de 

realidade aumentada. As levantadas neste trabalho são algumas que foram apontadas como 

relevantes durante as pesquisas. Além disso, buscou-se experiências que se encaixassem nos 

três níveis propostos. 

Embora apresentadas cinco aplicações que utilizam a tecnologia, qualquer experiência 

pode ser analisada sob os atributos-chave do método proposto e classificadas nos níveis 

descritos.  

É válido salientar que os níveis não determinam a qualidade do aplicativo ou 

experiência, visto que em alguma situação hipotética, alguma marca pode ter uma demanda 

realmente simples da tecnologia e uma aplicação de nível estrutural pode ser eficiente. 

Buscamos, portanto, classificar os níveis de experiência dentro das possibilidades que a 

tecnologia oferece. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho visou responder às expectativas dos objetivos propostos na 

pesquisa, buscando compreender como a tecnologia de realidade aumentada está presente e 

pode impactar no cotidiano do público consumidor através de alguns passos.  

O primeiro passo se tratava da contextualização do mercado e formação do consumidor 

atual, propenso a ser atingido pela presença da publicidade através do uso da RA. O primeiro 

capítulo contextualiza como chegamos aos dias de hoje, delimitando conceitos-bases para o 

trabalho como a cibercultura e ciberespaço (LÉVY, 1999; SHIRKY, 2011), a superprodução 

semiótica (DURÃO, 2008), a formatação de um mercado segmentado através da cauda longa 

(ANDERSON, 2006) e as novas formas de publicidade utilizando mídias alternativas, além de 

diversos outros conceitos que possibilitam o entendimento dessa constituição atual.  

Com esta parte do estudo podemos compreender como o consumidor chegou ao 

patamar atual, no qual o surgimento de outros tipos de mídia se faz necessário e o mercado 

publicitário faz proveito desta situação. Um exemplo é o WinWin Media, um aplicativo de 

mídia de massa que utiliza a RA.  

O WinWin Media funciona como um programa de premiações de clientes de uma 

determinada marca. O usuário busca no ambiente de realidade real objetos virtuais aos quais 

deve capturar e trocar por prêmios como produtos ou descontos.  

Este é um exemplo de como o mercado publicitário já se encontra no estágio de 

apropriação da tecnologia para oferecer novas possibilidades aos anunciantes e novas 

experiências aos consumidores que buscam outras formas de interagirem com diversos tipos 

de conteúdo.  

Outro objetivo destacado seria compreender como o público reage à RA em diversas 

formas, inclusive no mercado publicitário. Para isso o grupo focal foi desenvolvido e resultados 

foram percebidos com clareza durante a análise do método de coleta de dados.  

Percebeu-se que há um desconhecimento sobre o que o termo realidade aumentada de 

fato significa, sendo que o público faz a relação da RA com uma tecnologia, porém desconhece 

sua funcionalidade. No entanto, após um leve estímulo ou explicação sobre a tecnologia, um 

consumidor médio consegue facilmente relacionar o termo com seu uso, encontrando exemplos 

no cotidiano e falando de forma aberta sobre o tema.  

Portanto, não é interessante às marcas vender a ideia da tecnologia isoladamente e sim 

seu uso. Por exemplo, segundo os resultados analisados no grupo focal, não se faz eficiente um 

produto ser divulgado puramente com o adendo da realidade aumentada, justamente por esse 
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desconhecimento estrutural. Sendo assim, uma marca não consegue fazer uso da RA para se 

autopromover ou aumentar a identificação junto ao público. 

O indicado seria uma explanação sobre o uso da tecnologia com o produto. Ou seja, é 

mais interessante comunicar o uso da tecnologia, como faz o Snapchat com seus filtros (sem 

ao menos divulgar que são RA), do que a tecnologia em si, como fez as linhas mais recentes 

do brinquedo Pula-Pirata.  

Concluímos, então, que o mercado deve se adaptar às novas possibilidades dadas pelas 

tecnologias. A RA é um recurso que já é amplamente usado pelo mercado publicitário como 

meio de transmissão de conteúdos e mensagens de seus anunciantes.   

Com o trabalho conseguimos compreender um pouco mais como esse contexto se 

caracterizou, as percepções do público médio, além de desenvolver um método de classificação 

de experiências de realidade aumentada que pode auxiliar no entendimento do uso dessa 

tecnologia e apresentar suas potencialidades à futuros anunciantes.  

O método consiste na separação das classificações das experiências com RA a partir de 

dois atributos-chaves. O primeiro consiste na interação experiência-usuário, conceituado a 

partir das possibilidades de ação dentro da aplicação. O segundo é a interação experiência-

realidade real, que fundamenta-se na qualidade da aplicação de RA ao ambiente físico. 

Utilizando os atributos-chaves, foi possível segmentar as experiências com RA em três 

níveis distintos: o nível estrutural, que se trata do nível mais básico da experiência com a 

tecnologia, permitindo uma interação precária; o nível intermediário, caracterizado por uma 

melhora na relação experiência-ambiente da realidade real; e o nível pleno, onde os dois 

atributos-chave estão presentes de forma concisa, possibilitando interações mais efetivas e de 

maior qualidade. 

Além da elaboração do método de classificação, considerado a grande descoberta dessa 

pesquisa, visamos produzir resultados relevantes à academia e úteis ao mercado através da 

presente pesquisa. A contribuição dada pelos estudos feitos pode auxiliar em futuras pesquisas, 

visto que o campo estudado é pouco aprofundado no meio científico, e fomentar debates e 

reflexões sobre novas tecnologias que são ser incorporadas pela publicidade.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO NO GRUPO FOCAL 

 

1- O que você conhece sobre Realidade Aumentada? 

2- Você tem contato com essa tecnologia no seu dia-a-dia? 

3- Você acha que é uma tecnologia que pode melhorar nossas vidas? 

4- Você lembra de alguma propaganda que utilizou essa tecnologia? Qual? 

5- Você sabe citar alguma marca que utilizou/utiliza essa tecnologia? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

1- O ser humano já chegou no limite da evolução tecnológica? 

2- Se não, quais novas tecnologias vocês acham que ainda podem ser desenvolvidas? 

3- Vocês acham que as novas tecnologias são maléficas ou benéficas, de alguma forma, 

para a sociedade? 

4- Vocês têm medo de novas tecnologias e o que elas podem se tornar? 

5- Você pode citar alguma tecnologia que facilite seu cotidiano? 

6- Geralmente em quais meios você tem acesso à propaganda? 

7- O que vocês acham sobre as maneiras tradicionais da propaganda? (TV, rádio, jornal, 

revista e cinema) 

8- O que vocês acham do futuro desses meios? 

9- Você já teve algum contato com alguma publicidade interativa? (dar exemplos) 

10- O que você acha da marca que usa esse tipo de publicidade? Em questão de proximidade 

com o cliente. 

11- Como você acha que as novas tecnologias vão impactar na publicidade? 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO NO GRUPO FOCAL 

 

Figura 24 – Participante 1 (antes do Grupo Focal) 

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 25 – Participante 1 (depois do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 26 - Participante 2 (antes do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 27 – Participante 2 (depois do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 28 - Participante 3 (antes do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 29 – Participante 3 (depois do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 30 - Participante 4 (antes do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 31 – Participante 4 (depois do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 32 - Participante 5 (antes do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 

 



124 

 

Figura 33 – Participante 5 (depois do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 34 - Participante 6 (antes do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 35 – Participante 6 (depois do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 36 - Participante 7 (antes do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 37 – Participante 7 (depois do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 38 - Participante 8 (antes do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 39 – Participante 8 (depois do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 40 - Participante 9 (antes do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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Figura 41 – Participante 9 (depois do Grupo Focal)

 

Fonte: (Elaborado pelos autores) 
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ANEXO B – DESCRIÇÃO DOS VÍDEOS APRESENTADOS NO GRUPO FOCAL 

 

Arquitetura: No vídeo da empresa Fabrica de Render, uma pessoa movimenta um papel com 

um código em frente a câmera de um celular. No visor do celular aparece a imagem de uma 

planta arquitetônica toda detalhada em 3D, onde é possível se ver, por meio de zoons e rotações, 

os vários detalhes do projeto. O vídeo é animado por uma música instrumental animada. 

 

Figura 42 – Sreenshot do aplicativo de arquitetura. 

 
FONTE: (YOUTUBE, 2016) 

 

Arte 1: O vídeo é narrado por uma voz feminina em língua portuguesa de Portugal, e relata 

uma opção dos museus para se tornarem mais interativos, através da técnica de realidade 

aumentada, podendo usar projeções de imagens gráficas sobre o espaço real. Na tela do 

dispositivo móvel diversas informações recheiam as visitas mediante ao uso dessa tecnologia.  

 

Figura 43 - Sreenshot do aplicativo de arte.

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016) 
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Arte 2: Narrado em língua inglesa, o vídeo explica o funcionamento de um aplicativo que 

explica obras de arte de maneira detalhada, de maneira a te dar detalhes específicos sobre 

materiais usado na composição da obra, cor original, entre várias outras informações. Nas 

imagens, mãos tocam alguns lugares da tela de um tablet para que informações apareçam, além 

de darem zoom para observar melhor alguns detalhes e também rotacionar.  

 

Figura 44 - Sreenshot do aplicativo de arte. 

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016 ) 

 

Campanha: A empresa de bebidas Pepsi Max inovou em um vídeo intitulado “Unbelievable 

Bus Shelter”, onde técnicos instalaram câmeras e projetores em uma parada de ônibus, de 

maneira que em determinados momentos coisas surreais projetadas no vidro aparecessem e se 

integrassem ao ambiente da rua, como por exemplo, a queda de um meteoro próximo ao ponto, 

tentáculos que saem de um buraco de bueiro e pegam um rapaz que aparentemente estava 

caminhando na rua, um tigre correndo em direção ao abrigo de ônibus dentre outros fatos que 

assustaram e ao mesmo tempo encantaram quem estava por ali no momento. 

 

Figura 45 – Screenshot da campanha “Unbelievable Bus Shelter”. 

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016) 
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Catálogo: No vídeo da empresa de sapatos chamada Cole Haan, mostra-se um catálogo 

impresso que ao ser acessado pelo aplicativo por meio de um código, permite que se tenha uma 

visão mais ampla dos sapatos, além de também ter a opção de já comprar direto do app.  

 

Figura 46 – Screenshot do catálogo de sapato “Cole Haan”.

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016) 

 

Educação: O Alfabeto 3D é um aplicativo de alfabetização, onde por meio da realidade 

aumentada, as letras são apresentadas aos pequenos de maneira interativa na tela do tablet, 

tornando o aprendizado mais divertido. No vídeo um grupo de crianças usa o mecanismo para 

ter esse primeiro contato com o alfabeto. 

 

Figura 47 – Screenshot do aplicativo de alfabetização “Alfabeto 3D”. 

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016) 

 

Mc Donald’s: Por meio de códigos impressos nas embalagens dos produtos da rede de serviços 

alimentícios de fast food, o Mc Donald’s, um aplicativo de realidade aumentada chamado de 
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Mc Donald’s GOL transforma as embalagens em obstáculos para um jogo de futebol, cujo 

objetivo é acertar a bola dentro da trave.  

 

Figura 48 – Sreenshot do jogo Mc Donald’s GOL. 

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016) 

 

Mecânica Automotiva: O aplicativo mostrado pelo vídeo do The Verge é da Hyundai e por 

meio da câmera traseira do celular, identifica peças do carro e dá orientações de como concertá-

las, caso quebrem, e também explica como é o seu funcionamento. Por meio desse app, o 

manual do carro está sempre na palma da mão e com funções mais aplicáveis do que o manual 

tradicional, feito de papel. 

 

Figura 49 – Screenshot do aplicativo de mecânica automotiva.

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016) 

 

Medicina: No vídeo da IdeAll, por meio de um código de reconhecimento, é possível se ver 

um corpo humano de maneira que possa se ter uma vista selecionada de algumas partes do 

mesmo. Ao selecionar os músculos, por exemplo, se tem uma visão somente destes, ao colocar 



137 

 

também os ligamentos, eles aparecem também na tela do dispositivo móvel, assim como o 

esqueleto, a pele, etc.  

 

Figura 50 – Screenshot do aplicativo de medicina. 

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016) 

 

Pokemon Go: O app do Pokemon Go mostra o funcionamento do jogo que insere por meio da 

realidade aumentada desenhos gráficos no ambiente real. Na época de seu lançamento o jogo 

estourou, o que fez com que vários amantes fizessem este tipo de vídeo ensinando como se 

jogar o jogo em questão. 

 

Figura 51 – Screenshot do jogo Pokemon Go. 

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016) 

 

Snapchat: O vídeo em questão apresenta alguns filtros de um app chamado Snapchat. Pessoas 

interagem umas com as outras modificando virtualmente detalhes em seus rostos por meio de 

filtros proporcionados pela conhecida realidade aumentada.  
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Figura 52 – Sreenshot do aplicativo “Snapchat”.

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016) 

 

Vitrine: A Prada fez uma vitrine virtual utilizando a realidade aumentada para possibilitar aos 

transeuntes de uma determinada rua que experimentassem alguns modelos de seus óculos por 

meio de simulações. No vídeo uma mulher testa uma máquina com uma câmera frontal que 

proporciona a ela que veja a sua imagem e “experimente” simulações de alguns modelos de 

óculos reais. 

 

Figura 53 – Screenshot da vitrine virtual. 

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016) 
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ANEXO C – TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

No dia dois de outubro de dois mil e dezessete (02/10/2017) foi realizado um grupo 

focal na PUC-Minas de Poços de Caldas, com nove indivíduos de áreas distintas, sendo 7 

homens e 2 mulheres. Eles foram selecionados aleatoriamente, com exceção dos cursos 

relacionados à computação e comunicação social. Os nomes dos participantes foram ocultos 

deste presente documento por questão de privacidade e preservação de identidade dos mesmos. 

Esta pesquisa foi feita para entender como a realidade virtual é vista por leigos no tema, 

se eles a conhecem e sabem sobre o seu funcionamento, se usam e o que esperam dela em um 

futuro a curto, médio e longo prazo. A necessidade de se realizar este grupo focal se deu perante 

a constatação da confusão que as pessoas mostraram fazer em relação ao referido tema. Dessa 

maneira, para coletar dados concretos reunimos este pequeno grupo de 9 participantes mais o 

mediador e foram aplicados alguns questionários além de algumas perguntas que os instigou a 

comentar sobre o que sabiam a cerca do tema.   

MEDIADOR: Ô gente, bom dia, primeiro obrigado por vocês se disponibilizarem pra vir aqui. 

E vai ser uma conversa de boa, ninguém precisa ficar se preocupando em saber responder ou 

não, vai ser uma conversa sobre coisas do dia a dia e vocês vão ver que muitas coisas que cês 

responderam nesse questionário agora que a gente vai conversar, vocês vão relacionar com 

coisas que vocês já sabem, mas podem ficar tranquilos que vai ser uma conversa bem sossegada. 

Bom, o tema que a gente tá trabalhando aqui no nosso TCC é tecnologia e publicidade, e a 

tecnologia que a gente vai trabalhar é a realidade aumentada, certo? Vocês já viram através das 

perguntas ali, e eu vi meio por cima, que tem gente que não conhece muito, e tem gente que 

conhece um pouco mais sobre a realidade aumentada. Mas vocês vão ver como pode funcionar 

as aplicações do dia a dia da realidade aumentada e também como pode funcionar na 

publicidade. Vamos começar conversando sobre a tecnologia em si mesma. Esses dias pra trás 

saiu o lançamento do novo Iphone, né? Cês viram? 

PARTICIPANTE 2: O 7? 

MEDIADOR: O 10 né.  

PARTICIPANTE 2: Do 10? Já? 

MEDIADOR: Seria o 8 e o 10. 

PARTICIPANTE 2: É o plus? 

MEDIADOR: É, saiu o 8, o 8 plus e o 10. 

PARTICIPANTE 2: Né possível. Pularam o 9? Esqueceram? 



140 

 

MEDIADOR: Pularam. É que fez 10 anos o Iphone, aí saiu essas tecnologias novas, saiu um 

negócio de reconhecimento facial... só que muito que o povo critica do Iphone é que não tem 

mais nenhuma inovação, eles não conseguem fazer mais nada de inovação que seja eficiente, 

que seja relevante. 

PARTICIPANTE 2: É que não teve nenhum “boom” né, tipo, da outra vez teve, vamo (sic.) 

dizer, um milhão de compras e dessa teve 200 mil.  

MEDIADOR: É, isso acaba influenciando também. E eu queria perguntar pra vocês, cês acham 

que a evolução tecnológica do ser humana já chegou no limite? 

VÁRIOS: Não. 

MEDIADOR: Porque? 

PARTICIPANTE 7: É difícil considerar, colocar um limite numa tecnologia, em algum lugar 

ou em alguma coisa, qualquer coisa que seja, a gente sempre pode evoluir, então eu acho muito 

difícil considerar já o limite pra isso. Acho que talvez a gente não tenha disponibilizado ainda, 

eu acho, que estudos, ou é... aparelhos suficientes pra desenvolver tal coisa, mas acho que 

chegado ao fim, não.  

PARTICIPANTE 2:  Mano, eu acho que ate já tem muita coisa que a gente não tem acesso 

por escolha deles assim, eles já devem ter tecnologia muito mais avançada que a gente e que 

eles não disponibilizam pra, justamente, fazer essa entrega, cada vez um pouco, por exemplo, 

lança um modelo novo e põe uma coisa nova; tó (sic.), esse tem “isso” de diferente. Só que 

“isso” já existe faz tempo. Se não, coloca tudo num celular, aí chega no próximo celular não 

tem coisa pra colocar. Aí na próxima coloca outra coisa. 

PARTICIPANTE 4: Outra coisa importante é que a tecnologia vem para solucionar problemas 

da gente, então assim, os problemas não são fixos e nem finitos, então é por isso que a tecnologia 

não vai acabar. Vão surgindo novos problemas e vai (sic.) também surgindo tecnologias pra 

solucionar os problemas. 

MEDIADOR: E o que que vocês acham que vai surgir de novo e que consegue se desenvolver 

ainda na tecnologia? 

PARTICIPANTE 2:  Como que chama aquele negócio?  

PARTICIPANTE 7:  Hoje em dia não duvido mais de nada viu, se for ver tudo que a gente já 

tem.... 

PARTICIPANTE 1: Teletransporte 

PARTICIPANTE 2: Hologramas. Eu acho que mais pra frente ja vai ter aqueles negócios. Eu 

acho que vai ter hologramas. Por exemplo, você quer mexer no celular no banho, aí não pode 
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levar pro banheiro porque se não, molha, aí vai ter alguma projeção da tela na parede que vai 

te permitir mexer enquanto toma banho. 

MEDIADOR: Na área de vocês a tecnologia já ajuda em muita coisa? Provavelmente sim né? 

Mas vocês acham que pode ajudar ainda mais? Por exemplo, o Vitor já é formado em 

veterinária, que que tem de tecnologia? 

PARTICIPANTE 3: De mais tecnológico são os exames de imagem, mais (sic) quanto a isso 

o que vai chegando pra gente é o que inventa primeiro na medicina. Ai ve se é cabível e antes 

demorava 15 ou 20, agora menos, coisa de 5 anos pra trazer pra veterinária a tecnologia, mas 

geralmente vem da medicina, assim como os exames complementares né? Pra descobrir qual 

doença o animal tem, aí é de acordo com o avanço laboratorial também. 

PARTICIPANTE 4: Na engenharia civil a gente tem um ramo muito antigo, que não tem 

quase nenhuma inovação tecnológica e, se tem, nós mesmo recusamos ela por já tá acostumado 

com as antigas, principalmente na engenharia civil, tá precisando muito de novas tecnologias, 

tem técnica que usamos há mais de 200 anos e não muda, mas de qualquer forma, vem sendo 

trabalhado, mais a absorção do mercado é ruim e cara. 

PARTICIPANTE 1: Na engenharia civil eu acho que a tecnologia é mais usada pra fazer 

materiais e não em máquinas, por exemplo. 

PARTICIPANTE 5: É que na verdade, eu acho que tanto na engenharia civil quanto na 

arquitetura a gente trabalha muito com estimativas, hipoteticamente sabemos essa viga  suporta 

isso, e tal. É feito um cálculo? É. Mas saber exatamente, não! E em questão de programas... 

também antigamente era tudo feito a mão, depois surgiu o CAD né e agora a gente já tem outros 

softwares como o Revit. Ainda tem muita coisa pra acrescentar, mas esses já ajudam.  

PARTICIPANTE 6: É mais na parte de materiais que a tecnologia ajuda a gente né? A fazer 

materiais mais resistentes, mais fáceis de ser manuseados. Na parte de construção também. 

Novas técnicas de se construir melhor, igual o Vitor falou, tem uma viga mais fina que suporta 

mais peso. Tem toda uma técnica. 

PARTICIPANTE 5: As técnicas construtivas, são muitos (sic) antigas. 

PARTICIPANTE 7: É, hoje, pelo menos em arquitetura, eu vejo que já tem alguns aplicativos, 

ou então a utilização daqueles óculos de realidade virtual que tá ajudando, porque tem algumas 

maquetes que com os óculos você já consegue visualizar a casa, como se você tivesse dentro da 

residência, ou os aplicativos que você encosta na parede e ele acaba medindo ou localizando 

alguma tubulação. Isso já facilitou a vida porque uma coisa que a gente percebeu na arquitetura 

é que é muito difícil para uma pessoa que não é do ramo visualizar o tamanho do lugar e tudo 

mais, então, com um óculos desse já facilitou bastante, ele vê como ficaria a casa e tudo mais. 
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MEDIADOR: Como vimos aqui, vai ser difícil a gente encontrar um limite para essas 

evoluções tecnológicas. Cada hora vai aparecer uma necessidade, e junto, vai surgir uma nova 

tecnologia. Vocês acham que em algum momento, essa tecnologia que é pra ser benéfica pra 

sociedade pode se tornar maléfica? 

PARTICIPANTE 8: No direito já estão começando a evidenciar que talvez hackers possam 

conseguir acesso ao sistema, então existe o medo, porque tudo que é confidencial tá ali. Antes 

ficava tudo impresso e guardado, hoje fica tudo no sistema, que é falível. O direito tem esse 

receio, mas é necessário por questão de aceleridade (sic) os processos e também porque hoje 

em dia é tudo digitalizado mesmo. Pra se ouvir uma carta precatória, por exemplo, já pode ser 

por Skype... Mas é um sistema que pode ser corrompido né.  

MEDIADOR: Essa questão do medo mesmo, vocês chegam a sentir um pouco de medo de 

onde essa tecnologia pode chegar? E ser até contra o ser humano, vide exterminador do futuro? 

Rs 

PARTICIPANTE 4: Eu não tenho medo não. 

PARTICIPANTE 8: Tudo depende de quem tá usando né? Da pra usar para o mal mas também 

da pra ser o contrario.  

PARTICIPANTE 2: Tem o lado da inteligência artificial né, até que ponto pode ajudar? Vai 

que os cara (sic) criam um baguio (sic) que começa a ter uma inteligência e pensar com uma 

cabeça própria, sei lá. Mas isso é coisa de ficção, não dá pra pensar isso fora de filme, rs. 

PARTICIPANTE 7: É, a gente vê a tecnologia hoje sendo avançada por exemplo em bombas. 

A Rússia querendo atacar os EUA, a Coreia nessa briga com umas bombas que antigamente 

não era possível de se imaginar uma destruição de uma nação toda com uma bomba só, e que 

hoje em dia já é possível.  Tem tecnologia pro bem e pro mal, depende mesmo de quem tá 

usando ela.  

PARTICIPANTE 4: Mas o inverso também acontece né? Por exemplo o micro-ondas, o 

micro-ondas era pra ter sido uma bomba, mas aí deu errado e acabou surgindo o micro-ondas.  

PARTICIPANTE 2: Uou! Essa eu não sabia não. 

PARTICIPANTE 9: Então eu tenho uma bomba em casa, rs. 

MEDIADOR: Vamos pegar agora no dia a dia da gente. Vocês conseguem citar uma 

tecnologia nova que facilita o dia a dia de vocês?  

PARTICIPANTE 1: Celular 

PARTICIPANTE 2: Sem ser celular? 

MEDIADOR: Pode ser um aplicativo de celular, porque o celular é um mix de tecnologias né. 

PARTICIPANTE 5: Whatsapp. 
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PARTICIPANTE 3: Tem um aplicativo da veterinária, que é o VetSmart, tipo, quase nenhum 

veterinário sabe todas as doses de todos os medicamentos certinho né, e antigamente usavam 

um livrinho com todas as doses, agora tem tudo nesse aplicativo, o que facilita demais pra gente. 

PARTICIPANTE 2: Na área da adm o que mais usamos é o Excel, que é uma tecnologia bem 

ultrapassada já se for parar pra pensar. 

PARTICIPANTE 1: Na engenharia tem  aplicativos de cálculo estrutural. 

PARTICIPANTE 9: Na psicologia vai ser mais farmacopeia ou simuladores pra não fazer 

testes em animais. 

MEDIADOR: Agora vamos falar sobre a propaganda em si. Vocês assistem televisão? 

PARTICIPANTE 4: Eu vejo muito pouco, quase nada. 

PARTICIPANTE 3: Eu também vejo bem pouco. 

PARTICIPANTE 8: Também quase nada. 

PARTICIPANTE 2: Só vejo TV quando não tenho nada pra fazer. 

MEDIADOR: Então em que meio de comunicação que vocês tem mais contato com a 

publicidade? 

PARTICIPANTE 4: Facebook, nossa senhora! 

PARTICIPANTE  8: Internet. 

PARTICIPANTE 7: Youtube. 

PARTICIPANTE 6: Instagram. 

MEDIADOR: E geralmente vocês acessam por onde? Computador ou celular? 

ALGUNS (EM CORO): Celular 

PARTICIPANTE 2: Os dois, os dois. 

MEDIADOR: Você usa os dois? Mas tem um peso? Algum que é mais... 

PARTICIPANTE 2: Ah, mais é o celular, né? É mais fácil, hoje em dia tem tudo ali. 

MEDIADOR: E o que que vocês acham sobre essas maneiras tradicionais de fazer 

propaganda? O rádio, a TV, o jornal... vocês mesmos disseram que estão assistindo cada vez 

menos TV, certo? O que vocês acham que vai ser dessas tecnologias? Vão ter que se alterar? 

Vão acabar? 

PARTICIPANTE 2: É que a nossa geração se acostumou a andar sempre com o celular na 

mão 24 horas, e você tem acesso àquilo ali o tempo todo. Por exemplo, eu mesmo não escuto 

radio, é muito difícil eu ouvir, sempre que entro no carro, eu boto um pen drive pra escutar, mas 

não... rádio mesmo não escuto. TV também, geralmente quando chega na hora da propaganda 

a gente muda o canal, procura outra coisa, então, eu acho que é mais pelo celular mesmo que a 
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propaganda atinge. Acho que deve diminuir os meios convencionais, mas num vai acabar não, 

querendo ou não vai ter gente que vai escutar ou ver TV. 

PARTICIPANTE 5: A publicidade vai ter que se adequar as novas formas das pessoas né? 

Porque rádio mesmo, quem que escuta rádio hoje em dia? Muito difícil, só o povo idoso, vó, 

tia. 

PARTICIPANTE 3: Mas ainda sim (sic) , eu acho que de todos os meios, a publicidade que 

eu mais vejo é por meio de papel, eu mesmo ainda pego o papel, dou uma lida, aí depois eu 

jogo fora. Rs.  

PARTICIPANTE 2: Pelo menos passou a informação na cabeça né, rs. 

PARTICIPANTE 3: Pelo menos passou, rs. Outdoor mesmo não me chama atenção não. 

PARTICIPANTE 2: Às vezes nem olha né? 

MEDIADOR: Mas então de futuro, vocês acham que diminui, que acaba, que tem que se 

modificar... Como que vai ser?  

PARTICIPANTE 7: Acabar eu acho que não, porque a gente, a nossa geração, tá acostumada 

com o celular, mas a geração da minha mãe e da minha vó ainda assiste muita televisão. A 

publicidade tem que ver onde tá o público alvo né, a propaganda que você vai fazer para um 

adolescente vai ser no Facebook, no Youtube, um meio que ele tá ali frequentemente utilizando, 

ao contrário, por exemplo, de algum produto que você vai colocar pra vó, pra mãe, ou algo 

assim... 

PARTICIPANTE 2: Já bota no intervalo da novela né, que as vó vai tá (sic) vendo. 

PARTICIPANTE 7: É, então... depende do público. 

MEDIADOR: Vocês já tiveram contato com algum tipo de publicidade interativa? Algum 

jogo, algum vídeo que fale assim: “Seleciona o que você vai fazer, e vai acontecer tal coisa”... 

Vocês já tiveram algum contato com isso? 

PARTICIPANTE 7: Videogame né, tanto no Play Station quanto na Nintendo Wii, que 

começou com a movimentação dos controles, né. Depois veio o Playstation que agora tem 

aquilo de que conforme você mexe o controle faz tal coisa no vídeo game e tudo mais.  No 

celular tem aqueles vídeos 360 no Facebook, que você vai rotacionando, mexe o celular e muda 

o vídeo. 

MEDIADOR: Hoje em dia algumas marcas já usam o vídeo 360, tem jogos no Youtube que 

as vezes aparece algum botão que você pode apertar que vai acontecer alguma coisa, vocês já 

tiveram contato com isso e lembram que marca que foi? 

PARTICIPANTE 3: Não me marcou tanto assim, cara. 
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MEDIADOR: Você falou do MC Donald’s no questionário, quando você lembrou de realidade 

aumentada, porque? 

PARTICIPANTE 5: Porque o que passa na propaganda é uma realidade aumentada,  na hora 

que chega o lanche, é pequenininho. O lanche da propaganda parece muito maior e melhor. 

MEDIADOR: Das novas tecnologias que podem surgir por aí, a gente vai mostrar uns vídeos 

sobre realidade virtual e vocês vão ver como funciona, o que vocês acham que pode impactar 

na publicidade pra fazer essa alteração da publicidade tradicional pra uma publicidade mais 

interativa? Porque a gente fala hoje em dia que o futuro da publicidade é ser cada vez mais 

personalizada, a gente vai fazer uma publicidade pra você Guilherme, pra você Vitor, pra você 

Bruno... ao invés de ser geral. 

PARTICIPANTE 2: Isso pra conseguir chamar atenção né? 

MEDIADOR: É que aí quando fala o teu nome você já sabe que é com você que está falando. 

PARTICIPANTE 4: Ô Leo, mas não tem a questão de que a publicidade hoje em dia ainda 

está bem distante da realidade?  

MEDIADOR: A publicidade geralmente não impõe a realidade, ela dá uma maquiada na 

realidade, mas ainda sim, segue ela. 

PARTICIPANTE 4: Então essa realidade aumentada tende a aproximar num é? A realidade 

real da propaganda. 

MEDIADOR: Tenta inserir né? A publicidade sempre apropria de tudo, vocês conseguem 

perceber isso? Facebook começou, e agora o que vocês veem mais no Facebook? Mais 

publicidade do que posts, no Youtube era mais despretensioso, já agora, em todos os vídeos 

tem publicidade. Cês pensam numa tecnologia, ou um aplicativo que não tem publicidade? 

PARTICIPANTE 2: Clash Royale 

MEDIADOR: Clash Royale não tem? Mas um dia cê acha que pode apropriar?  

PARTICIPANTE 2: Pode, na hora que cê vai abrir o app. 

PARTICIPANTE 6: Não que eu use, mas o Tinder não tem né. 

-RISADAS- 

PARTICIPANTE 7: O Whatsapp depende também dos contatos que você tem né, tem contato 

que manda publicidade pra você. 

PARTICIPANTE 2: Mas nos termos do Whats fala que não vai ter propaganda no aplicativo. 

PARTICIPANTE 7: É mais difícil de ter ali por isso. 

MEDIADOR: Gente, agora a gente vai passar uns vídeos sobre a aplicação da realidade 

aumentada em vários meios, inclusive no de vocês e cês vão ver como ela pode ser utilizada. 

Depois a gente conversa mais um pouco sobre isso também. 
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-DURANTE A APRESENTAÇÃO DOS VÍDEOS- 

PARTICIPANTE 2: Que da hora! 

-RISADAS- 

PARTICIPANTE 1: Bem massa. 

MEDIADOR: Agora depois de ver esses vídeos, vocês conseguiram lembrar de alguma vez 

que utilizaram a realidade aumentada sem nem saber que era realidade aumentada? 

PARTICIPANTE 2: Sem ser no Snap né?  

MEDIADOR: Contando com o Snap, vocês já usaram os filtros do Snap, certo? O filtro do 

cachorrinho. 

-RISOS- 

PARTICIPANTE 4: Eu já vi um da Sansung e era parecido com aquele que vocês mostraram, 

era uma propaganda da Full HD, que colocou como se fosse uma janela, ai vinha tipo um 

meteoro, aí eu vi aqui agora e lembrei. 

MEDIADOR: Vocês percebem que muitas vezes a gente lida com a tecnologia mas as vezes 

não sabe que é a tecnologia que a gente tá lidando né? Realidade aumentada é isso aí, o que a 

gente tá tentando propor são formas que a publicidade pode utilizar a realidade aumentada pra 

fazer funcionar. Cada vez mais o pessoal tem uma resistência maior contra a publicidade 

tradicional, cada vez mais quando tá passando publicidade na TV a gente não presta atenção, 

outdoor a gente nem olha, tem cidade que nem pode mais ter outdoor, então a publicidade tá 

procurando um meio de se fazer presente e a realidade aumentada é um bom meio, é um jeito 

que pode surpreender. Pra se ter acesso à realidade aumentada é a pessoa que tem que ir atrás, 

a marca tem que se fazer interessante para fazer com que a publicidade funcione, entendeu? 

Vocês conseguem lembrar de alguma outra marca sem ser as que apareceram aqui nos vídeos? 

O Bruno falou da Sansung, vocês conseguem lembrar de mais alguma marca? Ou se vocês já 

usaram algum outro aplicativo que tenha visto realidade aumentada? 

PARTICIPANTE 2: Lembrar assim, eu não lembro agora não. 

MEDIADOR: Tem aplicativo da arquitetura que você através do celular consegue medir, é 

realidade aumentada também. 

PARTICIPANTE 7: Tem um da Suvinil também que você coloca a cor da parede pra ver como 

vai ficar.  

MEDIADOR: Isso, isso também é realidade aumentada, são formas que a publicidade usa para 

se apropriar dessa tecnologia. Cês querem fazer algum comentário, curiosidade ou tem alguma 

dúvida que a gente possa esclarecer? Vocês tiveram um clareamento depois dos vídeos?  

PARTICIPANTE 8: Sim 
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MEDIADOR: Agora a gente vai passar o mesmo questionário que passamos no começo pra 

vocês responderem de novo. Vocês acham que vai mudar alguma coisa? 

PARTICIPANTE 8: Com certeza. 

PARTICIPANTE 4: Vai sim. 

 

 

 

 


