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RESUMO 

 

Este trabalho introduz o assunto de realidade aumentada, com a utilização de uma pesquisa 

baseado na criação de um banner interativo, feito para a funcionalidade da tecnologia de 

realidade aumentada aplicada como ferramenta de marketing, utilizando dispositivos móveis, 

e coletando as opiniões de pessoas que utilizaram a tecnologia dentro do campus da 

Universidade Feevale, em uma pesquisa de percepção. Com essa proposta poder analisar os 

dados coletados na pesquisa para poder situar como a tecnologia é percebida pelos 

consumidores quando ela é utilizada como ferramenta de marketing. 

Palavras-chave: Realidade Aumentada. Marketing interativo. Marketing Digital, 

Comunicação Integrada de Marketing. Pesquisa de percepção do consumidor. 



ABSTRACT 

 

This thesis introduces the subject of augmented reality with the use of a survey based on 

creating an interactive banner made for the functionality of augmented reality applied as a 

marketing tool technology, using mobile devices, and collecting the opinions of people who 

used technology within the Feevale University campus, in a perception survey. With this 

proposal to analyze the data collected in the survey in order to situate how technology is 

perceived by consumers when it is used as a marketing tool. 

.Keywords: Augmented Reality. Interactive Marketing. Digital Marketing, Integrated 

Marketing Communications. Search consumer perception. 
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INTRODUÇÃO 

 

As tendências da comunicação, quando aliadas às novas tecnologias, fornecem 

caminhos para o aprimoramento das ferramentas já existentes e possibilitam também o 

desenvolvimento de novas formas para se comunicar. 

A Realidade Aumentada (RA) tem sido utilizada como ferramenta de marketing em 

campanhas de comunicação por muitas empresas e marcas no mundo todo como uma nova 

forma de comunicação digital. Nos últimos anos, houve um aumento significativo na 

aplicação da RA como ferramenta de marketing, tornando-se um pouco mais conhecida pelo 

público em geral no momento em que marcas como Stella Artois, Nissan, Starbucks, BMW, 

Skol, Coca-cola, Budweiser entre outras marcas e empresas, utilizaram essa tecnologia para 

criação de campanhas de marketing. 

Atualmente com o surgimento de empresas especializadas em comunicação digital, 

pequenos e grandes negócios de diversos segmentos podem utilizar a tecnologia para se 

comunicar com seu público-alvo. A comunicação digital no composto integrado de Marketing 

tem grande impacto neste desenvolvimento graças à internet e às novas tecnologias de 

dispositivos eletrônicos, como aperfeiçoamento do processamento de computadores, celulares 

smartphones, tablets, com o surgimento dos óculos de realidade aumentada, entre diversos 

outros mecanismos tecnológicos, que pressupõem mudanças significativas no processo de 

comunicação, integrados aos elementos online e off-line. 

Como o foco do tema abordado ainda é considerado muito novo, a comunicação 

digital possui uma certa escassez de informações específicas, que segundo Pasquale, Neto e 

Gomes “só agora a sua discussão começa a se tornar mais frequente nas universidades e 

empresas voltadas à comunicação. Portanto é um tema em desenvolvimento. Mesmo assim, o 

pouco material existente é de ótima qualidade” (2012, p.68). Para fortalecer o entendimento 

da tecnologia como ferramenta de comunicação em marketing neste estudo, foi criado uma 

peça gráfica impressa, com determinadas informações de conteúdo institucional, ativadas 

mediante a Realidade Aumentada expostas ao público com perfil universitário, afim de obter 

dados concretos e acessíveis para a contribuição e compreensão deste tema. 

A motivação para este trabalho surgiu com uma dúvida do acadêmico de alguns anos 

atrás, já no terceiro ano de faculdade, em 2009. A utilização da RA na publicidade e 
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propaganda não estava bem definida na época, não havia menção de sua utilização nas salas 

de aula, ou se era mencionada, a informação passava despercebida, sendo considerado um 

conceito distante - talvez por ser uma tecnologia nova demais em suas aplicações em 

publicidade e propagando com o uso no marketing - ou por ser uma tecnologia 

incompreendida, sem motivos para ser abordada no curso de comunicação social. De certa 

forma, ao passo que o mercado foi desenvolvendo a RA aplicada nas mais diversas áreas e 

aprimorando a tecnologia, que ainda está em pleno processo de crescimento, a decisão de 

optar por este tema começava a tomar forma e iluminando os caminhos para sua execução. 

A escolha de fazer uma campanha institucional dos 45 anos da Feevale, foi feita para 

ter maior precisão e conhecimento da utilização da ferramenta em um ambiente controlado. O 

estudo de caso de campanhas que utilizaram a Realidade Aumentada, escolha do anteprojeto, 

poderia ser feito para a compreensão de certos aspectos da RA, mas uma campanha 

desenvolvida especialmente para a compreensão do tema pareceu muito mais desafiadora e 

precisa. O processo de aprendizado obtido na elaboração deste trabalho foi o maior valor 

adquirido, assim como a disseminação deste trabalho para outros estudantes, profissionais e 

entusiastas da área, dos quais poderão agregar informações e conhecimento ao assunto e 

tornar o marketing cada vez mais completo e inovador. 

Este estudo se justifica pela busca para entender os processos de comunicação e 

planejamento de marketing com a diferenciação da tecnologia de Realidade Aumentada no 

ambiente universitário. Não apenas pessoas (usuários) fazem parte dessa sociedade online, 

mas também empresas e organizações, que se comunicam de forma instantânea com toda 

essa massa orgânica na internet, sendo reproduzida e compartilhada no meio digital. Com 

isso, busca-se a compreensão de como as empresas e consumidores podem dividir o 

mesmo espaço físico e  virtual, onde as marcas podem alcançar de forma eficiente à 

percepção e os sentidos de seus consumidores e prospectar outros usuários de um mesmo 

círculo de amizades, de forma rápida e eficiente, utilizando a Realidade Aumentada. 

Objetivo geral deste trabalho é delimitar como o consumidor percebe a realidade 

aumentada quando utilizada como ferramenta de marketing, sendo assim, apresenta-se o 

seguinte problema de pesquisa: Como o consumidor percebe a realidade aumentada quando 

ela é utilizada como uma ferramenta de comunicação de marketing? 

A presente monografia traz ainda os seguintes objetivos específicos: a) descrever a 

posição da RA aplicada a um banner no composto de comunicação de marketing; b) analisar 
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os principais aspectos do comportamento do consumidor; c) compreender o comportamento 

do consumidor frente à utilização da tecnologia de Realidade Aumentada (RA) como 

ferramenta de marketing, em um estudo de percepção inserido dentro do campus da 

Universidade Feevale em Novo Hamburgo. 

Como delimitação do tema, é importante ressaltar que esta monografia, sendo uma 

pesquisa aplicada, foi feita dentro do campus da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, 

Rio Grande do Sul, apenas com pessoas deste ambiente, como alunos, visitantes e 

funcionários. Com isso, as respostas e análises para o objetivo geral são baseadas na opinião e 

depoimento destas pessoas. 

Complementarmente foram levantadas duas hipóteses para a pesquisa. A primeira 

hipótese é que a RA pode se tornar uma importante ferramenta de comunicação de marketing 

sob a óptica dos usuários. A segunda, é que as empresas podem utilizar essa ferramenta como 

diferencial atrativo para voltar a atenção para o fortalecimento da marca, juntamente com a 

comunicação existente nas vitrines, embalagens de produtos e nos produtos em si, além de 

peças de comunicação como promoções e ofertas. 

Para aplicar a pesquisa, foi desenvolvido e realizado um experimento utilizando a RA 

e, logo após a experiência dos usuários com a peça de marketing, foi aplicado um questionário 

para coletar as suas respectivas opiniões e percepções sobre a utilização dessa tecnologia, para 

utilizá-las como fontes de evidência para o fim que se propõe.  

A pesquisa tem caráter explicativo seguido de uma pesquisa quali-quantitativa, feita 

especificamente para investigar, analisar e compreender os aspectos que englobam a aplicação 

da RA na publicidade e no marketing, com um banner do qual foi denominado “Os 45 anos 

da Feevale em Realidade Aumentada”, bem como analisar os principais aspectos do 

comportamento do consumidor e que possam contribuir com as ponderações inerentes à 

utilização da RA no banner no composto de comunicação de marketing.  

Após esta apresentação que integra a introdução com as justificativas, objetivos gerais 

e específicos e as hipóteses, a monografia foi organizada em capítulos, onde o primeiro 

capítulo engloba os referenciais bibliográficos pertinentes ao tema, o segundo capítulo 

apresenta a metodologia utilizada na elaboração da monografia. Na sequência, segue o 

terceiro capítulo com a montagem e a aplicação da pesquisa seguida do capítulo com a análise 

da pesquisa aplicada e por fim, o sexto capítulo com as considerações finais sobre os 

resultados da pesquisa. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 REALIDADE AUMENTADA 

 

O primeiro experimento de Realidade Aumentada (RA) considerado como tal, foi feito 

por Ivan Edward Sutherland em 1968, quando ele utilizou um capacete com visor transparente 

no qual foram apresentadas imagens 3D (AZUMA, 2001).  

 

Figura 01: Ivan Sutherland com o HMD – Head Mounted Display em 1968 – similar aos 
óculos de realidade aumentada. 
Fonte: https://www.icg.tugraz.at/~daniel/HistoryOfMobileAR/ 

 

Na década de 1990, Tom Caudell e David Mizell cunharam o termo "Realidade 

Aumentada" pela primeira vez, para se referir a sobreposição de informações no mundo real 

utilizando um computador. Caudell e Mizell defenderam que, as vantagens da RA em relação 

Realidade Virtual, é de não exigir tanto poder de processamento gráfico, uma vez que existem 

menos pixels para serem processados em tempo real. Tom Caudell criou um sistema baseado 

na RA para auxiliar mecânicos da empresa Boeing utilizando um óculos HDM, os 

usuários  eram auxiliados pela ferramenta de RA para encontrar conexões de cabos e fios em 

posições corretas nas turbinas das aeronaves, facilitando o trabalho dos mecânicos, que 

economizavam tempo, pois não precisavam ler tanto conteúdo do manuais dos aviões. 
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Figura 02: Tom Caudell e David Mizellcom. HMD – Head Mounted Display, para os 
mecânicos da Boeing, criado em 1992.                           
Fonte: https://www.icg.tugraz.at/~daniel/HistoryOfMobileAR/ 

 

Azuma (2001) considera que a Realidade Aumentada “suplementa o mundo real com 

objetos virtuais que parecem coexistir no mesmo espaço do mundo real” e define um sistema 

de Realidade Aumentada como sendo aquele que possui as seguintes características:  

 

• Combina objetos reais e virtuais num ambiente real;  

• Opera interativamente e em tempo real, e; 

• Registra (alinha) objetos reais e virtuais uns com os outros (AZUMA,2001). 

 

Na concepção de Kirner (2008) “a realidade Aumentada é a inserção de objetos 

virtuais no ambiente físico, mostrada ao usuário, em tempo real, com o apoio de algum 

dispositivo tecnológico, usando a interface do ambiente real, adaptada para visualizar e 

manipular os objetos reais e virtuais” (KIRNER, C.; KIRNER, T.G. 2008). 

Os marcadores, dependendo do programa que faz a unificação das informações visuais 

com o mundo físico, utilizam referências gráficas, como: fotos, linhas e desenhos, e a câmera 

(dos dispositivos eletrônicos) faz a assimilação e a diferenciação de pixels em contraste.  

A RA também pode projetar informações baseadas em posições geograficamente 

localizadas, e também com reconhecimento de objetos reais, feitos a partir de pontos 

flutuantes (que utilizam as informações resultantes de um objeto específico que foi escaneado 

e transformado em informações binárias e posteriormente transformado em referencias 

gráficas, como uma série de fotos de vários ângulos do objeto). A Realidade Aumentada, 

quando ocorre, projeta informações que podem ser assimiladas pelos sentidos humanos, que 
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utilizam destes meios para a captação das mensagens e conteúdos virtuais inseridos no mundo 

real. Com isso, a RA proporciona um aumento das percepções dos sentidos humanos, com 

informações que são mostradas em tempo real e tridimensional, por isso pode-se compreender 

o termo Realidade Aumentada.  

A utilização desta tecnologia compreende as mais variadas áreas de atuação humana, 

ainda que sua aplicação seja mais recente nestas outras áreas. Pode ser empregada, por 

exemplo, para auxilio de projetos de engenharia, onde tem-se a possibilidade de visualização 

de um projeto em um local antes de ser construído por definitivo. Também pode ser utilizada 

na arquitetura, para fins medicinais, aplicada ao marketing, ao varejo, em processos 

industriais, e muitas outras áreas em que a necessidade da tecnologia permitir-se ser usada. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS 

 

Embora Realidade Virtual e Realidade Aumentada sejam gradações distintas de um 

mesmo contínuo e tenham muitos aspectos em comum, algumas diferenças devem ser 

ressaltadas.  Em primeiro lugar está a característica de imersão no sistema.  A Realidade 

Aumentada, de acordo com as definições apresentadas, “aumenta” ou “suplementa” a 

realidade do mundo físico com objetos virtuais.  Em todos os momentos, portanto, é preciso 

estar em contato com a visão do mundo real, que é a base e o pressuposto sobre o qual as 

aplicações são construídas. Já a Realidade Virtual, no seu sentido mais clássico, exige imersão 

total e completo isolamento da realidade.   

Dependendo da forma que o usuário observa o mundo misturado, a RA pode ser 

classificada como sistemas diretos ou indiretos, conforme Tori e Kirner (2006) explicam:  

Quando o usuário vê o mundo misturado apontando os olhos diretamente para as 
posições reais, como na RA espacial, a RA é de visão direta ou imersiva. Quando o 
usuário vê o mundo misturado em algum dispositivo, como uma tela de exibição ou 
projeção, não alinhado com as posições reais, a RA é de visão indireta ou não 
imersiva (TORI; KIRNER, 2006). 

 

O dispositivo adquirido pela empresa Facebook chamados óculos Rift, é um exemplo 

de dispositivo que utiliza tecnologia que permite a imersão total do usuário em um mundo 

totalmente virtual, utilizando um sistema de Realidade Virtual,  

O Google Glass, da empresa Google, permite a imersão de objetos virtuais no mundo 

real, utilizando como sistema a Realidade Aumentada. 
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1.2 AS CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

(CIM) 

 

As características deste tipo de comunicação integrada de marketing, segundo Pinheiro 

e Gullo (2009) são sustentadas pelas transformações da comunicação humana, com o advento 

da televisão, da informática e da internet. Essa base proporcionou a globalização das 

comunicações, e, portanto, a comunicação tornou-se rápida e instantânea. As novas 

tecnologias também permitiram a rápida produção mercadológica de produtos e serviços, e 

para acompanhar essa velocidade, as empresas buscaram novas formas e estratégias de expor 

e oferecer os produtos também de forma instantânea e acessível. 

Para compreender as características da CIM, é preciso analisar alguns fatores, 

ocorridos desde o início do século XX até os dias atuais, característica principal da qual é o 

encurtamento da distância e também do tempo de relacionamento entre as pessoas, que são: 

• A evolução dos meios de transporte e de comunicação; 

• A pratica do livre-comércio e da globalização; 

• A Evolução das formas de distribuir e das formas de vender; 

• O aumento no uso de outras ferramentas de comunicação; 

• O surgimento e o aumento no uso de novas mídias (canais/meios) de comunicação; 

• Novos pontos de contato com o consumidor; 

• Os eventos, peças de comunicação, merchandising, promoção de vendas, propaganda, 

etc. 

Estes fatores tornam o mercado de comunicação muito amplo e pleno de 

alternativas para conquistar os consumidores ou clientes. A consciência desse fato levou as 

empresas a perceberem a conveniência e a importância da prática da comunicação integrada 

de marketing. A Realidade Aumentada vem nessa corrente, conforme será descrita no 

próximo tópico. 

Segundo Fillipo, Endler e Fuks (2005), a  R A  n o  s e t o r  d e  v e n d a s , s e r á  

possível, por exemplo, “experimentar móveis na sua própria casa, vestir virtualmente uma 

roupa ou experimentar um corte de cabelo novo antes de fazê-lo”. De fato, algumas destas 

aplicações já foram feitas, mas muitas outras podem ser feitas na área de publicidade e 

propaganda, como estratégia de marketing, no comércio, bem como em diversas outras áreas. 
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De acordo com Pierre Lévy (2000), sistemas que permitem maior atividade entre homem e 

máquina, começam a ser utilizados em todos os setores, pois possibilitam experiências com a 

sensação de presença pela integração perceptiva que envolve diferentes sentidos. 

Assim, o uso da Realidade Aumentada no marketing surge como uma estratégia de 

ação, que tem a possibilidade de envolver o público com maior engajamento ao promover sua 

interação com objetos virtuais e estimular seus sentidos e imaginação que vêm sendo 

constantemente alterados pelo avanço tecnológico. Nesse sentido, Kotler (2010) explica que: 

A tecnologia está mudando – do mundo mecânico para o mundo digital, Internet, 
computadores, celulares e redes sociais – e isso tem profundo impacto no 
comportamento de produtores e consumidores. 
Hoje vemos o marketing transformando-se mais uma vez, em resposta à nova 
dinâmica do meio. Vemos as empresas expandindo seu foco dos produtos para os 
consumidores, e para as questões humanas (KOTLER, 2010). 

Conforme a utilização da tecnologia seja mais utilizada por pessoas, as empresas 

podem recorrer deste tipo de tecnologia para interagir com usuários. 

A comunicação utilizando a realidade aumentada como ferramenta de marketing será 

voltado para o apelo emocional e sensível das pessoas, uma vez que a tecnologia de RA 

pode proporcionar uma prévia da utilização do produto, antes mesmo de o ter em mãos, ou 

seja, o “veja como fica/é” poderá estar sempre acessível, antes mesmo da aquisição. 

 

1.3 CONCEITOS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

Para Kotler (2005), marketing é o processo social e gerencial, pelo qual indivíduos e 

grupos obtêm o que necessitam e desejam mediante criação, oferta e troca de produtos de 

valor com outros. Apresenta, ainda, outra definição, associada ao processo gerencial: 

“processo de planejamento e de execução da concepção, “precificação”, promoção e 

distribuição de ideias, bens e serviços, para criar trocas que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais. 

Na visão de Pinheiro e Gullo (2009), a comunicação de Marketing tem missão de 

determinar o posicionamento da mensagem em termos de: 

• Conteúdo: o que falar, (atributos, benefícios básicos de consumo, razão de consumo e 

imagem de marca); 

• Criação: como falar; 

• Produção de peças: De que forma falar; 
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• Público-alvo: Para quem falar; 

• Mídia: Onde e com que frequência falar com os públicos-alvo. 

A comunicação de Marketing tem ainda a missão de divulgar mensagens para 

informar o que está disponível para atender às necessidades dos consumidores dos mercados 

atuais, e gerar novos mercados ao informar a existência de novos produtos e marcas para os 

consumidores de seus diversos segmentos. 

 

1.4 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING E A REALIDADE AUMENTADA 

 

A Comunicação Integrada de Marketing consiste em um composto articulável de 

ações, estratégias e esforços, que de forma planejada, trabalha a comunicação de um produto 

e/ou serviço de uma empresa ou entidade para que a mensagem se fortaleça a partir de 

pressupostos da comunicação constante, correta e sinérgica, para que não se perca o sentido 

e nem a força de comunicação. 

A CIM é uma expansão do elemento de promoção (nesse contexto, 
comunicação) do mix de marketing. Ela é essencialmente o reconhecimento da 
importância de comunicar a mesma mensagem para os mercados-alvo. Além 
disso, é o reconhecimento de que todas as suas variáveis comunicam algo e de 
que existe uma sobreposição na c o m u n i c a ç ã o  q u e  e s s a s  v a r i á v e i s  
f o r n e c e m .  Cada u m a  d a s  variáveis da CIM, afeta o programa de marketing 
como um todo, de modo que, para garantir a eficácia, todas devem ser gerenciadas. 
(OGDEN, 2008, p.03). 

Com a CIM aplicada em campanhas que utilizam-se de vários meios de comunicação, 

busca-se assim, um engajamento muito maior das pessoas que são expostas com essa 

integração de meios. 

A internet passa a ser uma ferramenta importante para a comunicação integrada de 

marketing, principalmente para atingir os segmentos de consumidores inovadores que 

valorizam a internet e a utilizam como veículo de informação, comunicação, expressão e 

construção de relacionamentos, assim, “o objetivo do marketing digital é usar o poder da rede 

mundial de computadores interconectados, o chamado marketing interativo, no qual o 

relacionamento é bidirecional, isto é, o consumidor não é passivo, mas sim ativo ao longo do 

processo” (MAGALHÃES; SAMPAIO, 2008. p.100). 
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1.5 MARKETING DE GUERRILHA 

 

De acordo com as definições de Jay Conrad Levinson (1995), autor do conceito de 

Marketing de Guerrilha, uma empresa pequena, mas empreendedora, pode diferenciar-se de 

uma grande empresa se souber tirar partido de estratégias não convencionais para chegar ao 

público-alvo. A Realidade Aumentada, aplicada em shoppings e estações de metrô ou de 

ônibus, podem ser consideradas marketing de guerrilha, como exemplificado no próximo 

tópico. 

 

1.6 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DE REALIDADE AUMENTADA 

 

A seguir, serão mostrados alguns exemplos de aplicações de Realidade Aumentada 

com Comunicação Integrada de Marketing e com Marketing de Guerrilha. 

Para esta campanha da Unilever de divulgar o desodorante masculino Lynx1, com o 

objetivo de conscientizar e conduzir a compra da nova gama de produtos da Lynx Excite, 

envolvendo público-alvo da marca, de 18-24 anos de idade do sexo masculino, através da 

mídia sociais. As imagens abaixo mostram a campanha Fallen Angel, onde anjos com a 

aparência sensual e femininas que “despencam do céu”, da qual é o slogan da campanha: 

“Lynx Excite, até os anjos cairão”. Os anjos estão à procura do “The One”, um ser humano 

lendário que, quando combinado com o cheiro de Lynx Excite tem o poder de libertar o 

Arcanjo. 

 O vídeo utiliza o Facebook Connect, um app que permite reunir a maior rede social 

do mundo a outros sites, integrando perfis de usuário para criar uma experiência 

personalizada com Kelly Brook2 que atua a personagem de anjo, abordando o espectador pelo 

nome e “cai na terra” na história da campanha. Os espectadores podiam então, compartilhar 

suas experiências com seus amigos do Facebook. 

Na figura 03, o aplicativo coloca a imagem do perfil da pessoa com foto e nome, 

misturados ao clipe original produzido para a campanha digital, mesclando as informações 

pessoais da pessoa, sendo assim, um marketing individual e pensado justamente para que o 

usuário se sinta o “The One”, O Escolhido pela personagem de anjo Kelly Brook. 

                                            
1 Lynx - É conhecido como Axe, mas comercializada sob a marca Lynx no Reino Unido e Austrália 
2 Kelly Brook - Kelly Ann Parsons, conhecida como Kelly Brook. É uma atriz e modelo britânica. 
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Figura 03 – Sequência do comercial Fallen Angel da Lynx Excite. 

Fonte: http://www.tmwunlimited.com/our-work/case-study-lynx-excite's-fallen-angel  
 

Assim como alvo de 170 mil seguidores no Facebook do produto Lynx, o vídeo foi 

complementado por banners, vídeos de teasers e cenas de bastidores alcançando um público 

muito maior. O final dos anúncios, tinha o a chamada 'Será que Kelly irá se apaixonar por 

você?', seduzindo os espectadores a participar da experiência de vídeo interativo. 

Com esta campanha em andamento, foi utilizada a RA como estratégia de marketing 

com uma ação no metrô de Londres na estação Victoria, no dia 05 de Março de 2011. Uma 

enorme tela na estação foi utilizada para projetar a tecnologia de Realidade Aumentada, onde 

as pessoas paravam sobre um adesivo marcador no chão com os dizeres “Look Up” (olhe para 

cima) e viam que alguns anjos em RA caiam bem ao lado na imagem projetada na tela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04. Cenas do comercial da Lynx Excite Fallen Angels, em que os anjos caem a procura 

do “The One” (Listitude Humor - Youtube) 

 

A proposta da ação da Realidade Aumentada, seguiu a ideia original do comercial 

(figura 04) para reforçar a divulgação da nova fragrância Excite, que segue o conceito “até os 
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anjos cairão”. Segundo o diretor de Criação digital, Graeme Noble, “a pesquisa qualitativa 

sugere que nossos fãs no Facebook são mais propensos a comprar nossos produtos com mais 

frequência do que aqueles que não interagem com nossas mídias sociais.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 05 – Cenas da ação da campanha em RA no metrô 
Fonte: http://mashable.com/2011/03/17/unilevers-angels-ar/ 
 

As pessoas na estação do metrô interagiam para ver a ação ao ficar paradas sob o 

marcador. Então na tela, os anjos caiam e apareciam ao lado do usuário, em Realidade 

Aumentada. Imediatamente as pessoas se aglomeravam para participar da brincadeira e 

compartilharam com seus smartphones a campanha, de forma gratuita e com mídia 

espontânea. Esta ação pode ser vista na sequência de imagens da figura 05 e na figura 06 

abaixo. 

Como resultado do conjunto de ações, a marca alcançou mais de 80 mil novos fãs no 

Facebook, mais de 25 mil comentários e posts e engajamento, mais de 100 mil visualizações 

no Youtube, e mais de 95 mil visualizações no app da Lynx Excite. 

O Engajamento foi muito maior com as forças articuladas da comunicação Integrada 

de marketing, com o Marketing de Guerrilha, e com a campanha de Realidade Aumentada, 

fazendo uma imersão dos usuários e assim, sentir-se parte da campanha.  
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Fonte: http://mashable.com/2011/03/17/unilevers-angels-ar/ 
Figura 06. As pessoas aglomeradas na tela onde era projetada a Realidade 
Aumentada, brincavam de abraçar os Anjos. 
 

Esta estratégia de comunicação integrada de marketing manteve a sinergia e a 

potencialidade da campanha em todos os sentidos. Os resultados foram otimizados com a 

integração das ferramentas de marketing e a utilização da estratégia de utilizar o indivíduo 

como personagem principal, o que resultou em uma campanha pessoal, mesmo que todos os 

outros consumidores pudessem ter o acesso à campanha e as mesmas percepções, pois na 

visão de quem participou, “O Escolhido” sempre era ele mesmo. 

 

CAMPANHA AIRWALK 

 

Uma campanha pioneira na utilização da tecnologia da RA criou o conceito de Pop-

Up Store3, desenvolvido pela GoldRun e Young & Rubicam, surge como ideia inovadora para 

relançar um produto antigo: o tênis Airwalk Jim lançado na década de 80 para jovens 

skatistas, ressurge em uma campanha interativa e virtual para vender uma edição limitada de 

tênis, onde as vendas foram feitas exclusivamente com o uso da tecnologia de RA. A 

campanha explora a capacidade de virtualização de produtos em espaços físicos reais, 

                                            
3 Pop‐up Store: Loja eletrônica, que surge mediante aplicativo desenvolvido exclusivamente para RA. 
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utilizando GPS para localização e posicionamento dos tênis virtuais dentro das praças, com o 

uso de celulares e tablets.  

A campanha foi lançada em Los Angeles e em Nova York, no dia 6 de Novembro de 

2010, antecipadamente publicando a novidade em blogs e sites chamando os usuários para a 

ação e somente quem baixava o aplicativo poderia ver os produtos dispostos nas praças de 

forma virtual, onde eram programados para cada canto físico da praça de forma planejada. Os 

usuários que localizavam os sapatos virtuais em seus telefones foram direcionados para o site 

de e-commerce da Airwalk e recebiam um link com o código de acesso para efetivar a compra 

do sapato. Uma loja exclusiva, para um produto exclusivo, este era o conceito que utilizaram 

para vender os tênis.  

 

 
Figura 07: Os tênis virtuais dispostos em locais específicos, foram noticiados e divulgados 

como uma ação inovadora pela mídia. (GOLDRUN, 2011)  

 

Outra possibilidade da utilização do marcador, é a interatividade que o usuário pode 

ter com a Realidade Aumentada, apenas utilizando as mãos para cobrir determinados pontos 

do marcador, que influenciará na animação do objeto tridimensional. Neste exemplo de um 

veículo da Nissan Juke, cobrindo pontos específicos do marcador com a mão, é possível 

alterar a cor do carro, abrir as portas, girar a posição do veículo e ver vídeos. 
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Figura 08: Modelo Nissan com marcador interativo para Realidade Aumentada. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Hv32V3EYauI 

 

1.7 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E PESQUISA DE MERCADO 

 

O comportamento do Consumidor compreende uma grande área, que segundo Michael 

Solomon “é o estudo dos processos envolvidos quando o indivíduo ou grupos selecionam, 

compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para snecessidades e 

desejos” (SOLOMON, 2011 p.33). Os consumidores sendo únicos em suas características, 

assumem várias formas e possuem uma vasta variação comportamental, desde uma criança 

que necessita dos pais para adquirir algo que ele deseje em sua simplicidade, como um 

brinquedo, até um executivo de uma grande corporação escolhendo um sistema de 

computador que custa milhões de dólares para implementar em seu sistema administrativo. 

Todos eles interagem de uma forma ou de outra como marketing. O Objetivo do marketing é 

satisfazer e atender às necessidades e aos desejos dos clientes-alvo.  

O estudo do comportamento do consumidor não é uma matemática exata, “uma vez 

que os clientes podem dizer uma coisa e fazer outra. Eles podem ainda não ter consciência de 

suas motivações mais íntimas e reagir a influências ou mudar de ideia no último minuto.” 

(KOTLER, 2005, p 122), isso mostra que o consumidor na sua complexidade, deve ser tratado 

com a mesma necessidade de estudo de forma compreensiva. 
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As empresas podem lucrar muito com o entendimento de como e por que os 

consumidores compram, mas é preciso investir tempo e dinheiro em como fazer isso. Jeffrey 

Gitomer, no Livro Vermelho das Vendas de 2009, explica que grande parte das empresas 

investem milhões de dólares para ensinar as pessoas em como vender, mas não investem em 

descobrir porque as pessoas compram. Não entender as motivações e as preferências dos 

clientes pode causar danos. O estudo do consumidor oferece dicas para desenvolver novos 

produtos, características de produtos, preços, canais, mensagens e outros elementos do mix de 

marketing. 

 

1.8 COMO E POR QUE OS CONSUMIDORES COMPRAM 

 

Para entender o comportamento de compra do consumidor, é preciso entender o 

modelo de estímulo e resposta, como mostra a imagem abaixo. Tanto estímulos ambientais 

quanto de marketing penetram no consciente do comprador. Por sua vez, as características do 

comprador e o processo de decisão levam às certas decisões de compra. A tarefa do 

profissional de marketing é entender o que acontece no consciente do comprador entre a 

chegada do estímulo externo e a decisão de compra. 

 

Figura 09: Modelo de Estímulo e resposta.  

Fonte: Marketing Essencial. Philip Kotler. 2005. 

 

O comportamento de compra do consumidor é um processo, e é influenciado por 

diversos fatores, são entre eles: os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Os 

fatores culturais exercem a maior e a mais profunda influência. 

 

1.8.1 Fatores culturais 
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CLASSES SOCIAIS 

 

Cultura, subcultura e classe social são fatores particularmente importantes no 

comportamento de compra do consumidor.  Kotler é enfático ao dizer que a cultura é o fator 

principal e determinante do comportamento de compra do consumidor. Ele exemplifica que, 

uma criança criada nos Estados Unidos é exposta aos seguintes valores culturais: realização e 

sucesso, eficiência e praticidade, progresso, conforto material, individualismo, liberdade, 

humanitarismo e juventude. (KOTLER, 2005. p.123). Cada cultura é constituída de 

subculturas, que oferecem identificação e socialização mais específicas para seus membros. 

Entre as subculturas estão a nacionalidade, a religião, grupos raciais e regiões geográficas.  

Os valores culturais são extremamente importantes, portanto, através de uma 

compreensão cultural podemos melhorar a eficácia das vendas e a ascensão de produtos ao 

mercado. Assim sendo, os profissionais de marketing têm maior probabilidade de sucesso 

quando agradam aos valores culturais de grupos. 

 

1.8.2 Fatores sociais 

 

O comportamento do consumidor também é influenciado por fatores sociais, tais 

como, grupos de referência, família, papéis sociais e status. Os grupos de referência, consiste 

em todos os grupos que exercem influências diretas e indiretas sobre as atitudes ou o 

comportamento de uma pessoa. Grupos que exercem influência direta são chamados grupos 

de afinidade, com duas classificações: primários ou secundários. Nos grupos primários estão 

família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, ou seja, pessoas próximas do cotidiano do 

consumidor. Nos grupos secundários, como associação de classe e grupos profissionais, são 

mais informais e requerem uma interação menos contínua. Os grupos de referência expõem as 

pessoas a novos comportamentos e estilos de vida, influenciam atitudes e a auto imagem e 

fazem pressão em relação a conformidade que podem afetar as escolhas de marca e produto 

(KOTLER. 2005). 

As marcas muitas vezes escolhem pessoas famosas, utilizando a imagem de um 

jogador de futebol como Lionel Messi, por exemplo, para que os consumidores vejam que ele 

também é consumidor daquele produto específico. “Um grupo de referência é qualquer pessoa 

ou grupo que sirva como ponto de comparação (ou referência) para um indivíduo na formação 
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de valores, atitudes ou comportamentos, tanto gerais quanto específicos”. (SCHIFFMAN; 

KANUK, 2000, p.229). 

 

GRUPOS DE ASPIRAÇÃO 

 

Pessoas também são influenciadas por grupos de aspiração, grupos do qual elas não 

pertencem, mas esperam pertencer. Os grupos de dissociação são aqueles que a pessoa rejeita. 

O profissional de marketing tenta identificar os grupos de referência dos clientes-alvo, de 

forma a influenciar os líderes de opinião destes grupos (KOTLER, 2005). 

 

FAMÍLIA 

 

A família, a mais importante organização de compra de produtos de consumo da 

sociedade, tem definições de família de orientação e família de procriação. A Família de 

orientação consiste nos pais e irmãos de uma pessoa, onde, com os pais, a pessoa adquire 

orientação política, religiosa, visão econômica, e noções de ambição pessoal, valores pessoais, 

amor, etc. Uma influência mais direta no comportamento de compra diária dos adultos é a 

família de procriação – sendo os cônjuges e filhos. Crianças também estão definindo o 

comportamento de compra dos pais (KOTLER. 2005). 

 

PAPÉIS E STATUS 

 

Considerando que uma pessoa participa dos mais diversos grupos sociais, como 

família, clubes, amigos e outras organizações, sua posição em cada grupo pode ser definida 

em papéis de status, que consistem em atividades que se espera que ele desempenhe 

(KOTLER, 2005). 

Do ponto de vista de marketing os grupos de referência servem como marco para 

atitudes ou comportamentos específicos para indivíduos nas suas compras ou decisões de 

compra, permitindo que pessoas ou grupos sirvam como ponto de comparação (SHIFFMAN; 

KANUK, 2000). 
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1.8.3 Fatores pessoais 

 

IDADE E ESTÁGIO NO CICLO DE VIDA 

 

As características pessoais constituem o terceiro fator que afeta as decisões de compra 

do consumidor. Isso inclui a idade do comprador e seu estágio no ciclo de vida, ocupação, 

circunstancias econômicas, estilo de vida, personalidade e autoestima. Solomon (2011, p.37) 

considera que, “embora as pessoas que pertencem a uma mesma faixa etária difiram quanto a 

muitos outros aspectos, elas tendem a compartilhar um conjunto de valores e de experiências 

culturais comuns que mantém ao longo de sua vida”. 

Kotler (2005) salienta que as empresas geralmente escolhem um determinado grupo de 

ciclo de vida familiar como seu mercado-alvo. No entanto, “os lares escolhidos nem sempre 

são baseados na família: há pessoas que moram sozinhas, casais homossexuais e aqueles que 

simplesmente dividem as despesas da casa” (KOTLER, 2005, p.126). 

 

 

OCUPAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICAS 

 

A ocupação influencia o padrão de consumo de uma pessoa. A exemplo de Kotler, um 

operário comprará roupas de trabalho, ao passo que um presidente de uma empresa comprará 

ternos de alto valor e títulos de clubes restritos. A escolha de um produto pelo consumidor é 

extremamente afetada pelas suas circunstancias econômicas. 

 

ESTILO DE VIDA 

 

Pessoas da mesma subcultura, classe social e ocupação podem ter estilos de vida bem 

diferentes. O estilo de vida é o padrão de vida da pessoa expresso por atividades, interesses e 

opiniões, “ela representa a pessoa por inteiro interagindo com seu ambiente” (KOTLER, 

2005, p.126) 
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PSICOGRAFIA 

 

É a ciência que avalia e classifica os estilos de vida do consumidor. Uma das 

classificações mais utilizadas, segundo Kotler (2005) é baseada em avaliações psicográficas, 

no sistema VALS4 da SRI International. O VALS 2 classifica todos os adultos norte-

americanos em oito grupos, com base em atributos psicológicos extraídos das respostas a uma 

pesquisa que contém perguntas sobre características demográficas, atitudes e 

comportamentos, inclusive questões sobre o uso da internet onde as principais tendências 

destes grupos em que atribui serem pessoas atualizadas, satisfeitas, empreendedoras, 

experimentadores, crédulos, batalhadores, executores, esforçados (KOTLER, 2005, p127). 

Essas segmentações de estilo de vida variam de acordo com a cultura, sendo assim, britânicos 

tem outros atributos em comparação com o americano, assim como Brasileiros, qualquer 

outra cultura ou país. 

 

PERSONALIDADE E AUTO-IMAGEM 

 

Parte do pressuposto que toda pessoa tem uma personalidade distinta e que pode 

influenciá-la em seu comportamento de compra. A personalidade refere-se a características 

psicológicas distintas que levam a reações contínuas e coerentes ao ambiente. Na maioria das 

vezes é descrita em termos como domínio, autonomia, autoconfiança, submissão, 

sociabilidade, resistência e adaptabilidade. O consumidor busca relações de marcas cuja 

personalidade corresponda à sua (KOTLER, 2005). 

 

1.8.4 Fatores psicológicos 

 

As escolhas de compra de uma pessoa são influenciadas por fatores psicológicos – 

motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes.  

 

                                            
4 VALS ‐ values and lifestyles – valores e estilos de vida, tradução nossa.  
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MOTIVAÇÃO 

 

Kotler (2005) define que a motivação de uma pessoa pode ter diversos fatores e que 

surgem em diversos momentos, onde algumas podem ser fisiológicas, como fome, sede, 

desconforto, etc. Outras podem ser necessidades psicológicas, que podem surgir em estados 

de tensão psicológicos, como a necessidade de reconhecimento, estima ou integração. Para 

que a necessidade se torne um motivo, ela precisa alcançar um determinado nível de 

intensidade, “um motivo é uma necessidade suficientemente forte para levar uma pessoa a 

agir” (KOTLER, 2005, p.128) 

 

PERCEPÇÃO 

Uma pessoa motivada está pronta para agir, mas o modo como a pessoa age em 

relação a determinada situação é ponderada por sua percepção em relação à situação. A 

percepção é o processo onde uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações 

recebidas, para que possa criar uma concepção significativa do mundo. Não depende apenas 

de estímulos físicos como também depende da relação desses estímulos com o ambiente e das 

condições interiores da pessoa. Neste contexto, o indivíduo é a palavra-chave, onde 

indivíduos diferentes podem ter percepções diferentes em relação a um mesmo objeto, em 

virtude de três processos: atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva (KOTLER, 

2005). 

 

APRENDIZAGEM 

 

Quando os indivíduos agem, eles aprendem. Esse aprendizado envolve mudanças no 

comportamento surgidas da experiência. Acredita-se que a aprendizagem é processada por 

meio da interação de impulsos, estímulos sinais, respostas e reforços. Um impulso é um forte 

estímulo interno que repele à ação. Sinais são estímulos menores que determinam quando, 

onde e como uma pessoa reage. (KOTLER, 2005) 
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CRENÇAS E ATITUDES 

 

O fator de crenças e atitudes como fator psicológico, considera que o indivíduo 

fazendo algo, ele pode aprender. Ao adquirir crenças e atitudes, as pessoas podem ter o 

comportamento influenciado ao comprar. Uma crença é um pensamento descritivo que a 

pessoa mantém a respeito de alguma coisa. As crenças podem ser baseadas no conhecimento, 

na opinião ou na fé, e elas podem ou não conter uma carga emocional. 

 

1.9 O IMPACTO DO MARKETING SOBRE OS CONSUMIDORES 

 

O entendimento do comportamento do consumidor é o teste decisivo para verificar se 

a estratégia de marketing será bem-sucedida. Assim o conhecimento sobre os consumidores 

deveria ser incorporado em cada faceta de um plano de marketing bem-sucedido: 

publicitários, administradores e outros profissionais de marketing, entendendo o 

comportamento do consumidor, entendem que é um bom negócio para entender e satisfazer as 

necessidades dos consumidores. Isso ajuda na identificação e na definição do mercado, 

identifica também as ameaças e as oportunidades para uma marca, “no mundo selvagem e 

extravagante do marketing, nada é para sempre: esse conhecimento também ajuda a garantir 

que o produto continue a ter seu apelo em seu principal mercado.” (SOLOMON, 2011, p.35).  

Para Sampaio (2003), se comunicar com seus consumidores, divulgar seu nome, 

promover produtos, incentivar suas vendas ou quaisquer outros objetivos, as empresas e 

anunciantes têm outras opções além da propaganda. Ele define que são ferramentas ou 

disciplinas de comunicação, e estas, muitas vezes podem ser utilizadas como complemento de 

ações publicitárias. Sampaio defende, também, “que muitas vezes as ferramentas são 

excelentes como ações pararelas ao esforço publicitário, dentro da Comunicação Integrada de 

Marketing, onde cada ferramenta tem uma tarefa específica” (SAMPAIO, 2003. p.252). 

É fundamental, de qualquer maneira, que haja perfeita integração entre todas as 

ferramentas de comunicação que estiverem sendo utilizadas, de modo a evitar que se 

contraponham. Por outro lado, é importante aproveitar o efeito sinérgico que uma ação de 
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comunicação exerce sobre a outra, ou seja, a ajuda que cada impacto pode receber do outro, 

para inculcar no consumidor a mensagem que deseja transmitir. 

 

1.10 MARKETING DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

 

As empresas estão se tornando cada dia mais hábeis no marketing de relacionamento 

como cliente. Na visão de Kotler do livro Marketing Essencial: 

O marketing de relacionamento com o cliente (customer relationship marketing - 
CRM) permite às empresas prestar um excelente serviço de atendimento ao cliente 
em tempo real, desenvolvendo um relacionamento com cada cliente preferencial por 
meio do uso efetivo de informações sobre contas individuais. Com base no 
conhecimento que têm de cada cliente as empresas podem personalizar ofertas de 
mercado, serviços, programas, mensagens e mídias (KOTLER, 2005, p.35). 

Esta capacidade do profissional de marketing de entender o consumidor e os atributos 

que o tornam único em suas características, enriquecem as potencialidades de contato com os 

consumidores, a exemplo do caso exposto anteriormente da Lynx Excite – Fallen Angel, que 

utilizou-se desse conceito para uma campanha bem sucedida. 

 

1.11 FRONTEIRAS INDEFINIDAS: MARKETING E REALIDADE 

 

Solomon (2011) define que as fronteiras indefinidas do marketing, se deve a 

dificuldade de, na maioria das vezes, dizer onde o trabalho de marketing termina e onde 

começa “o mundo real”, pois já não há certeza – e talvez o consumidor não se importe com 

isso – em saber exatamente qual é o início e qual é o final da linha que separa o mundo 

fabricado e a realidade. Algumas vezes, o consumidor participa alegremente da ilusão. Até 

que ponto o mundo da cultura popular – e mesmo a percepção de realidade do consumidor – é 

moldado pela ação dos profissionais de marketing? A resposta é que esta influência do 

marketing é bem mais do que muitos imaginam, e essa influência está crescendo 

acentuadamente nos últimos anos à medida que as empresas encontram novos meios para 

chamar a atenção dos consumidores. 

Nesse contexto, a Realidade Aumentada tem uma função muito atrativa, uma vez que 

sua aplicação tem exatamente o poder de interagir no mundo real, inserindo as informações 

diretamente no ponto de vista do consumidor. A criação de um marketing bem desenvolvido, 
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tem a capacidade de “prender” a atenção do consumidor, e se a Realidade Aumentada for bem 

elaborada, permite ao usuário a imersão da informação, justamente pelo encantamento que ela 

pode prover. 

 

1.12  PERCEPÇÃO SENSORIAL: 

 

Para a definição da percepção sensorial aplicada ao marketing, Solomon (2011) 

conceitua que as empresas utilizam a percepção dos consumidores para obter vantagem 

competitiva, onde ele chama de “a nova era da percepção sensorial”, em que as empresas 

depositaram especial atenção ao impacto das sensações nas experiências com o produto, 

aproveitando a percepção dos sentidos humanos de forma atrativa e concisa. As marcas 

reconhecem que os sentidos humanos são fatores que ajudam na decisão de quais produtos 

atraem mais o consumidor – e quais se destacam dentre as muitas ofertas similares no 

mercado. Profissionais do marketing se utilizam da percepção sensorial para criar uma 

vantagem competitiva na hora da decisão de compra.  

 

1.13 SISTEMAS SENSORIAIS 

 

Os canais sensitivos das percepções humanas têm sempre uma ordem lógica para o 

funcionamento da recepção da mensagem. O conteúdo a seguir, apresenta os diferentes 

sentidos humanos, como cada fator sensorial absorve as influências externas, e como todos se 

convergem para criar uma sensação unificada e agregada de informações perceptíveis para o 

consumidor. 

 

VISÃO 

 

Os profissionais de marketing apostam muito nos elementos visuais em publicidade e 

no design de lojas e embalagens e produtos. Os significados são comunicados ao canal visual 

por meio da cor, do tamanho e do estilo do produto. As marcas estão trabalhando mais com 

cores, diversificando os produtos para serem mais atrativos. As cores podem inclusive, 
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influenciar em nossas emoções de maneira mais direta. O vermelho por exemplo, estimula o 

sentimento de excitação e também o apetite (SOLOMON, 2011). 

É possível ver em determinados supermercados, em que luzes com cores definidas 

estrategicamente e posicionadas sobre verduras, frutas e legumes, para deixar o produto mais 

atrativo; luz amarela sobre as bananas, luz vermelha sobre os tomates, luz esverdeada sobre os 

pimentões verdes, entre diversas outras táticas de enaltecer o produto e deixá-los mais 

atrativos aos olhos do consumidor.  

 

OLFATO 

 

O olfato é um dos canais que também podem ativar desejos e necessidades 

instantaneamente. Os odores são processados pelo sistema límbico, a parte mais primitiva do 

cérebro e o lugar onde as emoções imediatas são vivenciadas. Técnicas para estimular o 

comportamento de compra, como a exaustão de um forno de uma padaria, cada vez que o pão 

está assando, em uma rua movimentada, pode induzir ou aproximar o despertar de um desejo 

de consumo daquele produto, “a medida que os cientistas vão descobrindo efeitos poderosos 

do olfato sobre o comportamento, os profissionais de marketing aparecem com maneiras 

engenhosas de explorar tais conexões” (SOLOMON, 2011, p. 90)  

 

AUDIÇÃO 

 

O som, como fator de percepção, assim como a visão que, ao envelhecer, a pessoa 

perde qualidade de imagem, vendo o mundo ao seu redor mais opaco, ou com tons mais 

amarelados. O sistema auditivo também sofre com o envelhecimento. Em certa idade, é 

provável que a pessoa perca a capacidade de ouvir sons em uma determinada frequência, 

geralmente a alta frequência. Por isso, o marketing consegue explorar diferentes sons, para 

diferentes faixas etárias. Para o ouvido envelhecido, alguns sons são inaudíveis, ao passo que 

para os ouvidos dos jovens, os sons são mais vivos e “brilhantes”.  

A exemplo de Solomon (2011), uma empresa de segurança do País de Gales, 

desenvolveu um sistema de som de alta frequência que incomodava o ouvido dos jovens 
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ociosos que ficavam em frente as lojas. O som afugentava os jovens, mas não influenciava o 

ouvido dos clientes mais velhos. O sistema que a empresa criou foi apelidado de “mosquito”.  

Os restaurantes colocam músicas que conferem certas atmosferas. Músicas mais 

calmas, pode influenciar um consumo mais demorado dos clientes, ao passo que músicas mais 

animadas, pode aumentar a rotatividade de pessoas, em um rápido consumo no restaurante. 

 

TATO 

 

Alguns antropólogos veem o tato como uma linguagem primitiva, a que aprendemos 

antes de falar e bem antes de escrevermos. Os pesquisadores estão sempre tentando identificar 

o importante papel que o sentido háptico (tato) exerce no comportamento do consumidor. 

Parece que o fator do tato modera a relação entre experiência com o produto e a confiança no 

julgamento. Isso modera a relação entre a experiência com o produto e a confiança no 

julgamento – confirma a noção sensata de que temos mais certeza a respeito do que 

percebemos quando podemos tocar (um problema importante para quem vende online) 

Pessoas mais acima na escala háptica (NFT – do inglês need for touch) são especialmente 

influenciados pela dimensão háptica (SOLOMON, 2011, p.90) 

 

PALADAR 

 

O paladar é desenvolvido no decorrer da vida da pessoa, dependendo da região e 

cultura da pessoa. Isso contribui para as experiências que os consumidores têm com muitos 

produtos.  O marketing que utiliza estratégia de degustação de produtos, onde consumidores 

podem experimentar e degustar produtos, pode fortalecer a decisão de compra de um produto. 

 
1.14 EXPOSIÇÃO: LIMIARES SENSORIAIS, PERCEPÇÃO SUBLIMINAR 

 

A exposição ocorre quando um estímulo penetra na gama de receptores sensoriais de 

uma pessoa. Os consumidores concentram-se em alguns estímulos, e podem não notar outros, 

e chegam a desviar-se de seu caminho para ignorar algumas mensagens. O consumidor pode 

notar estímulos que são captados por receptores, desde informações muito vagas e por um 
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breve período, quanto estímulos com grande carga informativa, e pode “negligenciar” a 

informação, se o consumidor optar por isso (SOLOMON, 2011). 

 

LIMIARES SENSORIAIS 

 

Existem informações que não são processadas ou percebidas pelas pessoas. 

Dependendo da acuidade dos sentidos de uma pessoa, algumas informações podem ser 

estimuladas para pessoas que não possuem deficiência de nenhum sentido, como uma 

informação visual pode não ter sentido nenhum para uma pessoa completamente cega, ou 

informação auditiva para pessoas que são surdas 

 

LIMIAR ABSOLUTO 

 

É a quantidade mínima de um estímulo que pode ser percebida por um determinado 

canal sensorial. 

 

LIMIAR DIFERENCIAL 

 

É definido como a capacidade de um sistema sensorial em detectar mudanças ou 

diferenças entre dois estímulos. A diferença mínima pode ser detectada entre dois estímulos é 

conhecida como c.n.d (just noticieable difference) (SOLOMON, 2011). 

 

PERCEPÇÃO SUBLIMINAR 

 

Alguns profissionais de marketing estudam maneiras em como criar mensagens acima 

dos limiares dos consumidores para que sejam notadas. Muitos consumidores acreditam que 

algumas mensagens publicitarias podem ter conteúdo para serem processados 

inconscientemente ou abaixo do limiar de reconhecimento. Solomon (2011) explica que, os 

estímulos que estão situados muito abaixo dos limiares de reconhecimento da informação são 

chamados de subliminar. 
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INTERPRETAÇÃO E VIESES INTERPRETATIVOS 

 

Interpretação é o significado que atribuímos aos estímulos sensoriais. Os 

consumidores dão significado aos estímulos com base no esquema, ou conjunto de crenças, ao 

qual se dirige aos estímulos. Identificar e evocar os esquemas corretos são cruciais para 

muitas decisões de marketing, que são usados para determinar os critérios para avaliar o 

produto, a mensagem ou a embalagem. Também na interpretação estão os vieses 

interpretativos, onde é possível que os estímulos sejam percebidos com ambiguidade, onde a 

experiência, e necessidades anteriores do consumidor, determina o significado da mensagem 

(SOLOMON, 2011). 

 

SEMIÓTICA: OS SIMBOLOS À NOSSA VOLTA 

 

Quando o consumidor tenta “retirar o sentido” de um estímulo de marketing, ele o faz 

interpretando seu significado à luz de associações que ele faz com as imagens. Por isso, 

grande parte do significado que infere é influenciado pelo simbolismo que o consumidor 

percebe. Existem profissionais de marketing que voltam seus estudos e trabalham com a 

semiótica, para examinar a correspondência entre um signo e símbolos e seu papel na 

atribuição de significado (SOLOMON, 2011).  

Partindo da perspectiva da semiótica, toda mensagem de marketing tem três 

componentes: um objeto, um signo ou símbolo e uma tradução. O Objeto, é o foco da 

mensagem, o signo é a imagem sensorial que representa os significados pretendidos do 

objeto, e a tradução é o significado derivado da informação absorvida pela pessoa. 

Na Realidade Aumentada, esse conceito semiótico, só faz sentido na percepção do 

usuário: objeto, signo e tradução são simultaneamente criados e interpretados como tal. Para 

outras pessoas que não estão com óculos de RA, por exemplo, só podem ver o marcador 

físico, que contém informação em RA. Para quem não está de óculos, não tem sentido 

nenhum, mas para quem está vendo, conseguem interpretar a informação de forma normal. 

Todos estes conceitos abordados, mostram como a percepção sensorial aplicada ao 

marketing é de extrema importância para compreender o comportamento do consumidor e 

alcançar o público ao qual se destina a mensagem de marketing. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para a compreensão do comportamento dos usuários à exposição da experiência do 

Banner Feevale, foi elaborada uma pesquisa com a metodologia observacional, sendo muito 

utilizada nas ciências sociais por apresentar alguns aspectos interessantes. De acordo com 

GIL(2008), esse método “por um lado, pode ser considerado como o mais primitivo e, 

consequentemente, o mais impreciso. Mas, por outro lado, pode ser tido como um dos mais 

modernos, visto ser o que possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências sociais.” 

(GIL, 2008, p. 35). A observação em um campo de estudo, permite ter maior controle da 

pesquisa, onde problemas podem ser identificados e imediatamente solucionados.  

 

2.1 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Na formulação e no processo do estudo de observação, foi desenvolvido um banner 

impresso em lona, intitulado “Os 45 anos da Universidade Feevale em Realidade 

Aumentada”, com informações de caráter institucional na sua comunicação. A comunicação 

institucional segundo Pasquale, Neto e Gomes (2012 tem como objetivo principal construir, 

manter ou melhorar a imagem da empresa no mercado perante seus públicos.  

Para cada informação impressa no banner, um marcador de Realidade Aumentada 

também foi inserido. Esse marcador possui uma referência explicativa, em que as informações 

são identificadas com QR Codes5.  

Os QR Codes contêm informações que foram gravadas previamente em um canal para 

desenvolvedor de Realidade Aumentada em um navegador próprio para o acesso das 

informações em RA, que por sua vez permitem a execução das animações e do conteúdo 

digital. O app6 utilizado para a execução da RA se chama junaio, no qual o usuário escaneia o 

QR Code com a câmera do dispositivo (celular ou tablet), que libera o conteúdo em Realidade 
                                            
5 Sigla do Inglês Quick Response Code – Código de Resposta Rápida, um código de barras bidimensional 
contendo informações que podem ser escaneados na maioria dos celulares com câmeras ou leitores específicos, 
onde são geralmente convertidos em alguma informação eletrônica. 
 
6 App – Pronuncia-se /ap, abreviatura de Application em inglês. Um programa ou software projetado para um 
propósito específico. Uma aplicação que o usuário pode baixar da internet e instalar em um dispositivo móvel. 
(Oxford Dicionary) 
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Aumentada com informações dos 45 anos da Feevale, mostrando fotos, vídeos e animações 

em 3D e vídeos holográficos no banner impresso – o momento do funcionamento da RA.  

Todo conteúdo de Realidade Aumentada foi organizado dentro do software Metaio 

Creator. O programa permite a organização dos elementos de Realidade Aumentada 

ajustando a disposição deles nos marcadores que foram definidos e montados no banner e 

impressos juntamente com a arte criada. Para a criação dos conteúdos foram utilizadas fotos 

retiradas do site da instituição que se encontravam disponíveis em uma página comemorativa 

dos 45 anos. Os vídeos produzidos pelo autor foram feitos no software Adobe After Effects7, 

assim como o Holograma Explicativo e o vídeo do evento 45 horas. A assinatura do logo da 

Feevale em 3D com animação foi criado no software Autodesk Maya. Também foram 

organizados vídeos com depoimentos dos funcionários e de alunos e ex-alunos, estes foram 

coletados no site da instituição na página comemorativa www.feevale.br/45anos. 

Após a montagem do banner impresso, foi organizado um questionário a fim de 

realizar um levantamento de informações (survey), ou seja, uma pesquisa de percepção de uso 

da tecnologia empregada, que foi exposta para um grupo de pessoas na Universidade Feevale. 

A opção por esse tipo de pesquisa se deu pelo fato de que, quando se envolve a interrogação 

direta das pessoas cujo comportamento desejamos conhecer através de algum tipo de 

questionário, é possível utilizar as informações coletadas como fontes de evidência mais 

precisas. 

 Em geral, procedemos à solicitação de informações a um grupo significativo de 

pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, 

obtermos as conclusões correspondentes aos dados coletados. Uma amostra significativa de 

todo o universo, que é tomada como objeto de investigação.  

As conclusões obtidas a partir dessa amostra são projetadas para a totalidade do 

universo, levando em consideração a margem de erro, que é obtida mediante cálculos 

estatísticos. (GIL, 2010, p. 35). Segundo Gil (2008, p. 55). São muito úteis para o estudo de 

opiniões e atitudes, porém pouco indicados no estudo de problemas referentes a estruturas 

sociais complexas. Após a coleta de dados sobre a investigação, procedemos à análise 

quantitativa dos dados para, em seguida, formular as possíveis conclusões. 

 

                                            
7 Adobe After Effects: Programa de edição de vídeo e efeitos, da empresa Norte-Americana de Softwares Adobe  
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2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa compreende 19000 (dezenove mil) pessoas, considerando a 

existência de alunos, professores, funcionários e visitantes. As pessoas foram convidadas 

aleatoriamente para participação da pesquisa de percepção, em um período de 8 dias corridos, 

do dia 27 de Outubro de 2014 ao dia 04 de Novembro de 2014 e em turnos diferentes (turno 

da manhã, tarde e turno da noite), para obter uma variação de amostra de diferentes alunos e 

seus respectivos cursos de graduação. 

Foram coletadas 115 (cento e quinze) respostas na pesquisa de percepção realizada 

após a exposição do usuário ao experimento. O universo da pesquisa tem Erro Amostral de 

6,5% com Nível de Confiança de 80%. Essa informação foi adquirida com o site da 

calculadora amostral disponível em http://www.calculoamostral.vai.la 

 

 

FORMULA DE CÁLCULO: 

 

 

 

Onde:  
n - amostra calculada 
N - população 
Z - variável normal. Padronizada associada ao nível de confiança 
p - verdadeira probabilidade do evento 
e - erro amostral 
 
 
2.3 O BANNER 

 

O banner (figura 10) mede 200cm de comprimento por 130cm de altura e foi impresso 

em lona após toda a montagem e criação do conteúdo digital. Ele foi exposto em um suporte 

metálico para que a experiência pudesse ser executada.   

 

2.4 SOFTWARES E DISPOSITIVOS 
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Para a montagem das peças gráficas e animação produzidas em computador, foi 

utilizado o software Autodesk Maya 2015, em que também foram elaboradas a modelagem e 

as animações da assinatura em 3D do logo. O software Metaio Creator foi o principal 

programa utilizado para a montagem e a disposição das peças em Realidade Aumentada.  

O banner na imagem abaixo, foi criado nos softwares Adobe Photoshop e Adobe 

Illustrator, com imagens e criações desenvolvidas pelo acadêmico. Todo conteúdo foi 

propositalmente criado para que houvesse uma comunicação complementar em Realidade 

Aumentada. A peça gráfica foi produzida utilizando as cores do Manual da Marca, disponível 

no site da instituição, sendo assim, o banner segue a comunicação da Universidade Feevale.  

Para o estudo aplicado, foi disponibilizado um tablet iPad para que o usuário pudesse 

interagir com o banner. Um notebook ficou à disposição também para que o usuário pudesse 

responder ao questionário logo após o experimento. O banner ficou disposto em áreas de 

grande circulação, enquanto durou o experimento. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Banner impresso em Lona 
Fonte: do acadêmico. 
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2.5 CRIAÇÃO DO HOLOGRAMA EXPLICATIVO 

 

O holograma explicativo foi criado para que o usuário pudesse entender o porquê das 

informações estarem distribuídas da forma como se encontravam no banner. Primeiramente, o 

vídeo foi gravado em HD8 com um fundo infinito, tecnicamente chamado de chroma key, em 

que seu significado técnico nada mais é do que um fundo com a mesma cor, para que 

posteriormente seja feito a remoção do fundo no programa de edição de vídeos After Effects.

 Após a remoção do fundo original do vídeo, foram criados alguns efeitos para deixar a 

aparência holográfica no vídeo. A Figura abaixo mostra como o vídeo foi configurado para  

 

Figura 11: Software Adobe After Effects, criado para edição e inserção de efeitos 

audiovisuais. Fonte: do Acadêmico 

 

que a projeção holográfica fosse feita no banner, com fundo transparente, o fundo 

inteiramente preto, como mostra a figura acima, serve apenas para ver se não há pontos de 

imagens perdidos no vídeo do fundo original, ou seja, pixels que não foram removidos do 

vídeo, somente assim, o vídeo pode ser exportado como vídeo em formato *.fvl com o canal 

                                            
8 HD: High Definition – Significa alta definição de imagem 
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RGB9+ALPHA ativo e com o fundo transparente. O Canal Alpha de um vídeo é a silhueta em 

branco de toda a imagem de um vídeo, como apresentada na imagem anterior. A importância 

do canal alpha ativo em um vídeo, se dá pelo fato de que, ao projetar a imagem em Realidade 

Aumentada, tem-se a possibilidade de mostrar apenas a imagem recortada, sem fundo. Foi 

feito um teste de Realidade Aumentada, e o vídeo holográfico dava a impressão que o 

holograma estava acima da mesa e pode ser visto na figura 14 na página 44. É importante 

ressaltar, que essa impressão não ocorria no banner, pelo fato de que o banner era muito 

maior, então a projeção ficava sempre dentro do banner. 

Após a criação dos efeitos holográfico, o resultado final fica como na figura 12, pronto 

para exportar para o formato em que o software Metaio Creator utiliza para a Realidade 

Aumentada.              

 

 

 

 

 

 

 

    

          

 

 

 

                                                  

 

 

Figura 12 – vídeo holograma com efeito 

Fonte: do Acadêmico 

 

                                            
9 RGB – Sigla em inglês para Red, Green e Blue (cores vermelha, verde e azul, respectivamente) 
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No centro do banner, encontra-se o marcador principal, sendo a imagem dos 45 anos 

da Feevale. Neste marcador central, é projetado o holograma, e também o logo da Feevale em 

3D. 

Fonte: do Acadêmico            

Figura 13 – Marcador para Holograma e Logo em 3D 
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Figura 14: Teste do holograma explicativo. A impressão é que o holograma 

encontrava-se acima da mesa de trabalho. Não houve possibilidade de o mesmo ocorrer no 

banner, pelo fato de que o banner era muito maior que a projeção. 

Fonte: Do acadêmico. 
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O Holograma explicativo projetado no marcador central do banner, tinha a execução 

em looping10. A  explicação transcrita do vídeo holográfico: 

 

Bem vindos a experiência de realidade aumentada, dos 45 anos da 

Feevale. Com o seu celular ou tablet, você terá acesso aos conteúdos 

em marcadores específicos, espalhados por este banner. Você terá 

acesso a fotos, vídeos, e conhecer um pouco mais dos 45 anos da 

Feevale. Não esqueça também de participar da nossa pesquisa de 

percepção após a experiência, obrigado. (Do Acadêmico) 

 

A figura 15 mostra como um simples fundo infinito pode ser montado para a criação 

do vídeo holográfico. Com uma câmera de alta definição e um tripé, foi feito a execução do 

vídeo no fundo infinito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: do Acadêmico 

      Figura 15: Chroma Key  (Fundo Infinito) 
 

O logo em 3D foi criado e montado no Software Autodesk Maya. Neste mesmo 

software também foi desenvolvida a animação, que depois foi exportada com todos os 

                                            
10 Looping – O significado nos termos de vídeo, é como sendo algo que ao chegar ao final, encontra‐se 
novamente no início, com um ciclo infinito de execução. 
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atributos em formato *.fbx, que o software Metaio Creator reconhece. As Animações em 3D 

são a melhor comunicação para Realidade Aumentada que se pode utilizar atualmente, pois 

têm muito mais capacidade de imersão do que somente vídeos e imagens. 

 

 

  

 

                

Figura 16 – Programa para montagem dos conteúdos em Realidade Aumentada Metaio 
Creator. Aqui, mostra um vídeo in-page com botões virtuais programados em JAVA. 
Fonte: Do Acadêmico 

  

 

Na figura 16 apresenta um exemplo de como foram programados o marcador e a inserção do 

vídeo in-page e dos botões virtuais de play e pause, que também funcionam em Realidade 

Aumentada.  

 

Na figura 17, a modelagem do logo da Feevale no software Autodesk Maya. 
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 Figura 17: Software Autodesk Maya, modelagem e animação do logo em 3D 
 Fonte: do Acadêmico  

 

Os botões de play e pause foram programados nos vídeos em Realidade Aumentada 

inserindo linhas de programação em JAVA SCRIPT e estão apresentados no Anexo A no 

final desta monografia. 
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3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

O presente capítulo trará os dados obtidos com a pesquisa aplicada na Universidade 

Feevale, conforme anteriormente descrito no capítulo de Metodologia.  

 

3.1 A APLICAÇÃO DA PESQUISA OBSERVACIONAL 

 

A pesquisa em campo ocorreu em um período de oito dias entre o dia 27 de outubro e 

04 de novembro de 2014, e em pontos diferentes da Universidade Feevale. O processo foi 

realizado sempre da mesma forma: uma estrutura metálica montada em um determinado local 

com o banner exposto, como na figura 18, sempre visando a incidência de luz correta (luz 

constante e com boa iluminação) para que não houvesse falhas na leitura dos marcadores. 

Um iPad foi disponibilizado para que os usuários pudessem escanear os QR Codes 

do conteúdo institucional do banner (figura 19). Para acessar os canais com as informações, o 

iPad mantinha-se constantemente conectado à internet. 

O usuário era instruído a apontar com a câmera do tablet para os QR Codes, e com o 

software junaio em execução, apertar no botão digital “scan”, desta forma, o marcador QR 

Code escaneado abria o canal correspondente à informação do banner, para que assim, 

pudesse liberar o acesso da informação de Realidade Aumentada nas imagens de referência. 

     Figura 18: Exposição do banner dentro da Universidade 
                  Fonte: do Acadêmico. 
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As pessoas da Universidade eram abordadas aleatoriamente para participar da 

pesquisa. Alunos, professores e funcionários puderam participar da experiência e dar suas 

respectivas opiniões em relação à peça de comunicação que eles experimentaram 

Esta imagem mostra o banner exposto como um cartaz de comunicação. O usuário tem 

a possibilidade de ver a informação em um ângulo obtuso de até 180º graus com a câmera do 

dispositivo. Ele podia ver uma imagem projetada constantemente no marcador impresso. Para 

que isso ocorresse de fato, a incidência de luz sobre o marcador deve ser sempre constante, 

pois assim o reconhecimento dos pixels pelo software pudesse fazer a leitura adequada do 

tracker11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 19. Aplicação da Pesquisa. Usuário assistindo aos vídeos interativos com 
o iPad 
                     Fonte: do Acadêmico 

 

O usuário teve a liberdade de escanear os marcadores e interagir com os conteúdos, 

acessar links para as redes sociais, podendo compartilhar a campanha e os conteúdos em seus 

perfis de usuários, caso eles quisessem. Na figura 20 abaixo, mostra o usuário assistindo as 

animações interativas e com a possibilidade de compartilhar a informação no Facebook.  

                                            
11 Tracker – Marcador para rastreamento de imagem. Neste estudo foi utilizado Tracker para a projeção da 
Realidade Aumentada. 
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As redes sociais disponibilizadas neste banner foi, Facebook, Google+ e Twitter. 

Também poderia ser acessado o site da Universidade Feevale para maiores informações dos 

conteúdos dos 45 anos. 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 
          

 
Figura 20: Aplicação da Pesquisa. O usuário interagindo com o banner. 

       Fonte: do Acadêmico 
 

 

Após a experiência, a pessoa era convidada a preencher o formulário de pesquisa de 

percepção. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                           Figura 21: Aplicação da Pesquisa de Percepção. 
               Fonte: do Acadêmico 
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4 APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS E 
ANALISADOS 

 

A partir dos dados coletados nos questionários aplicados durante o experimento, são 

apresentadas as respostas colhidas para cada pergunta elaborada, iniciando com as atividades 

formalizadas pela amostra. Após a análise, será feita a interpretação dos gráficos com o 

referencial bibliográfico apresentados a partir do capítulo 2 

 

 

Gráfico 1 – Classificação de gênero 

 

Foram 115 respostas de questionários alcançados no período da pesquisa aplicada. No 

Gráfico 1, temos a classificação de gênero, com um valor diferente entre ambos bastantes 

expressivos. Isso se deve ao fato de que, ao aplicar a pesquisa, buscou-se manter um 

equilíbrio de convites entre homens e mulheres para a participação da experiência, com 
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pessoas aleatórias. Os homens se mostravam mais receptivos para participação na pesquisa, 

sendo que todos os abordados participaram, ao passo que algumas mulheres não 

demonstraram interesse em participar. 

O Gráfico 1 mostra essa diferença de pessoas que responderam o questionário, foram 

47 mulheres e 68 homens. Em referência ao comportamento do consumidor abordado a partir 

do capítulo 4, pode ser atribuído o fato de que o indivíduo ou grupos selecionam, compram, 

usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades e 

desejos (SOLOMON, 2011 p.33). 

Para que a necessidade se torne um motivo, ela precisa alcançar um determinado nível 

de intensidade, “um motivo é uma necessidade suficientemente forte para levar uma pessoa a 

agir” (KOTLER, 2005, p.128)  

Participar ou não da pesquisa de percepção, foi uma escolha de cada pessoa convidada 

para a interação com o banner. Em um dos convites que foi feito para a pesquisa com de duas 

pessoas do sexo feminino, das quais estavam juntas em uma área de convivência, elas 

inicialmente aceitaram participar da pesquisa, mas com a condição de participar somente após 

irem ao banheiro feminino. No período que estavam no banheiro feminino outras pessoas 

participaram da pesquisa. Mas após as mesmas terem saído do banheiro, não quiseram mais 

participar, sem motivo aparente. 

O estudo do comportamento do consumidor não é uma matemática exata, “uma vez 

que os clientes podem dizer uma coisa e fazer outra. Eles podem ainda não ter consciência de 

suas motivações mais íntimas e reagir a influências ou mudar de ideia no último minuto.” 

(KOTLER, 2005, p 122). Foi um caso bem específico onde pode-se perceber que as pessoas 

podem mudar de opinião drasticamente, mas foi de extrema importância para a análise do 

comportamento do consumidor. 
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Gráfico 2 – Faixa etária dos entrevistados 

 

O Gráfico 2 mostra a relação de faixa etária dos entrevistados. O grupo com maior 

número de respostas, respectivamente foram pessoas com idades entre 19 até 25 anos, com 

representação de 50 pessoas. O segundo número expressivo de pessoas foi com faixa etária 

entre 26 até 30 anos, com 38 pessoas. Em menor número estão pessoas entre 30 até 36 anos, 

com 10 respostas, e até 18 anos com 9 respostas. Considerando as diferentes idades dos 

consumidores em qualquer segmento, temos a possibilidade de lidar com diferentes públicos 

com diversos comportamentos, mas especificamente nesta pesquisa, a maioria são de grupos 

de pessoas mais jovens. 

Este gráfico mostra que pessoas dos 19 aos 30 anos de idade obteve a maior 

porcentagem na participação da pesquisa, então pode-se atribuir a maior parte dos resultados 

de percepção dos consumidores da utilização da RA como ferramenta de marketing para esta 

faixa etária. 

A idade do comprador e seu estágio no ciclo de vida, ocupação, circunstancias 

econômicas, estilo de vida, personalidade e autoestima, são os fatores pessoais do 

comportamento de compra, “embora as pessoas que pertencem a uma mesma faixa etária 

difiram quanto a muitos outros aspectos, elas tendem a compartilhar um conjunto de valores e 

de experiências culturais comuns que mantém ao longo de sua vida” (SOLOMON, 2011, 



54 

 

54 

 

p.37). Essa atribuição é bastante comum, por exemplo, em grupos de pessoas com idades 

semelhantes que praticam algum esporte em comum.  

A comunicação a ser feita para esse grupo de pessoas deve ser de uma maneira que 

atinja exatamente aquele determinado grupo de interesse. Se os mais jovens gostam de 

tecnologia, talvez a RA como estratégia de comunicação de marketing possa atingir este 

grupo com eficácia. 

 

Gráfico 3 – Grau de escolaridade 

 

O terceiro gráfico mostra a identificação do público que experimentou a RA da 

pesquisa. Ao aplicar uma pesquisa dentro de uma universidade, são grandes as chances de que 

a maioria seja estudante ou graduado, e de fato, 95% das pessoas que participaram eram 

estudantes ou já estavam com a formação concluída. As 96 pessoas, correspondente à 83% 

dos entrevistados, informaram serem estudantes. Das pessoas pesquisadas que informaram 

serem graduadas tiveram uma representação de 12% das pessoas, correspondentes a 13 

pessoas. 

Considerando que uma pessoa participa dos mais diversos grupos sociais, como 

família, clubes, amigos e outras organizações, sua posição em cada grupo pode ser definida 

em papéis de status, que consistem em atividades que se espera que ele desempenhe 
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(KOTLER, 2005). No âmbito universitário, é mais provável que se encontre pessoas com 

opiniões formadas, baseadas em suas vivências, no seu aprendizado, e em suas concepções 

adquiridas dentro de um ambiente de ensino. 

A percepção do uso da RA como ferramenta de marketing pelos usuários com 

escolaridade, refletem uma percepção que pode ser baseada em pressupostos adquiridos 

dentro da universidade, e pode não ter o mesmo sentido em um universo muito maior, como 

toda a sociedade brasileira, por exemplo. 

 

Gráfico 4 – Você estuda/estudou comunicação social? 

 

 

Este 4º gráfico mostra a representação dos diferentes públicos em relação ao curso que 

cada indivíduo pesquisado estudou. Nos primeiros dias da pesquisa, o banner foi exposto nos 

prédios da Comunicação Social da Universidade, o que representou em uma grande 

quantidade de pessoas que estudam comunicação social. Essa pergunta foi importante para 

saber se os estudantes de comunicação tinham conhecimento da aplicação da Realidade 

Aumentada como ferramenta de Marketing. 
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Deste questionário, 33 pessoas estudavam comunicação Social, e desse grupo, 20 

pessoas já conheciam a Tecnologia de Realidade Aumentada, porém apenas 7 pessoas 

afirmaram que já tiveram algum contato com a tecnologia anteriormente. 

Dos 20 estudantes de comunicação que já conheciam a tecnologia, 2 pessoas 

argumentaram que dificuldades técnicas podem dificultar a utilização da tecnologia, 

exemplificando que, o aprimoramento e a acessibilidade de óculos de Realidade Aumentada 

devem ser importantes para que a tecnologia seja mais utilizada, e que os aparelhos que 

atualmente se usa para a Realidade Aumentada tenham uma plataforma específica para não 

haver problemas e transtornos na utilização da RA. Os outros 18 tiveram uma ótima 

impressão em relação ao uso aplicado ao Marketing. 

As pessoas que marcaram que não eram estudantes de Comunicação Social (no campo 

“Não”), correspondem por aproximadamente 72% dos entrevistados, equivalente a 82 pessoas 

do universo da pesquisa, eram estudantes ou profissionais da área de Direito, Comércio 

Exterior, Sistema da Informação, Jogos Digitais, Nutrição, Administração de Empresas, 

Arquitetura, Biomedicina, Nutrição, Design, Moda, Ciências da Computação, Fisioterapia, 

Educação Física, Psicologia, Engenharia Química, Biologia e Turismo.  

Destas 82 pessoas, 40 já conheciam a RA, porém apenas 12 já haviam oportunidade de 

presenciar ou ter utilizado a tecnologia anteriormente. De todas as 80 pessoas, a maioria 

obteve uma boa impressão da tecnologia aplicada ao marketing e quatro pessoas deram um 

feedback parecido com os estudantes de comunicação, argumentando que o acesso da 

tecnologia deveria ser melhorado. 

 É importante que estudantes de comunicação social, principalmente estudantes de 

Publicidade e Propaganda, tenham conhecimento desta ferramenta de marketing apresentada 

na pesquisa de percepção. O fortalecimento de estudos como este, acontece quando mais 

pessoas do ramo estão envolvidas na sua utilização para comunicação. Para Sampaio (2003), 

se comunicar com os consumidores, divulgar o nome da marca, promover produtos, incentivar 

suas vendas ou quaisquer outros objetivos, as empresas e anunciantes têm outras opções além 

da propaganda. 
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Gráfico 5 – Você utiliza smartphones ou tablets? 

 

O Gráfico 5 informa os dados em relação à utilização de tecnologias portáteis como 

celulares smartphones e tablets. Um número alto apresenta que 112 pessoas utilizam 

aparelhos móveis, e 3 pessoas não utilizam estes tipos de dispositivos.  

Cruzando estes dados, com uma pesquisa feita pela empresa de consultoria Morgan 

Stanley, que buscou dados saber quantos smartphones haviam sido vendidos no Brasil, até 

maio de 2013: 70 milhões de aparelhos haviam sido vendidos. A utilização destas tecnologias 

atualmente é bastante comum, em qualquer classe social. (EXAME, 2013) 

 Kotler (2005) afirmou em seu livro, Marketing Essencial, que a tecnologia tem 

profundo impacto no comportamento de produtores e consumidores. Hoje o marketing 

transforma-se mais uma vez, em resposta à nova dinâmica do meio. Vemos as empresas 

expandindo seu foco dos produtos para os consumidores, e para as questões humanas. 
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Gráfico 6 –Frequência de utilização da internet? 

 

O 6º Gráfico da pesquisa, mostra a frequência de utilização de internet dos 

participantes da pesquisa. Analisando as respostas, percebe-se que a grande maioria das 

pessoas pesquisadas utilizam frequentemente a internet (7 dias por semana) o que confere 

uma realidade em relação ao universo pesquisado dentro da Universidade e uma informação 

concisa de que os consumidores são extremamente conectados à internet. Foram 113 

afirmações do uso da internet 7 dias por semana. Uma pessoa informou utilizar a rede até 3 

vezes por semana, e uma pessoa informou nunca utilizar a internet. 

Dados das Nações Unidas e da empresa de consultoria da Morgan Stanley, mostram 

que o Brasil apresentou o oitavo maior crescimento no número de internautas entre 2008 e 

2012. Ao todo, foram 27 milhões de novos usuários no período. Em 2012, o país reunia 88 

milhões de usuários da rede – o que representa cerca de 45% da população. (EXAME, 2013) 

Por minuto, 100 novas horas de vídeo são enviadas para o site de compartilhamento de 

vídeos, YouTube. Em junho de 2007, eram apenas 10h a cada 60 segundos. Em relação a 

fotos, o aumento foi de 200 milhões por dia em 2010 para 500 milhões a cada 24h hoje. Os 

dados são da KPCB. 

Um usuário de smartphone consulta seu celular, em média, 150 vezes por dia, segundo 

o IDC, o número de dados compartilhados pela internet deve dobrar até 2015. 
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Gráfico 7 –Você já tinha conhecimento do uso da tecnologia de realidade 

aumentada? 

 

Este gráfico mostra os resultados do questionamento quanto ao conhecimento do uso 

da tecnologia da realidade aumentada. Mostra um resultado bastante positivo, ao passo que 

54% das pessoas afirmaram ter um breve conhecimento da tecnologia, equivalentes a 62 

pessoas. Ainda neste gráfico, é apresentado que 51 pessoas informaram não ter conhecimento 

da tecnologia de RA antes, uma porcentagem de 44%. Duas pessoas não quiseram ou não 

souberam informar uma resposta ao questionamento. 

Segundo Pinheiro e Gullo (2009) as tecnologias tiveram um papel importante no 

desenvolvimento do comportamento social, que são sustentadas pelas transformações da 

comunicação humana. O surgimento da televisão, da informática e da internet. Essa base 

proporcionou a globalização das comunicações, e, portanto, a comunicação tornou-se rápida e 

instantânea. As novas tecnologias também permitiram a rápida produção mercadológica de 

produtos e serviços, e para acompanhar essa velocidade, as empresas buscaram novas formas 

e estratégias de expor e oferecer os produtos também de forma instantânea e acessível. 

Nessa linha de raciocínio colocada pelos autores, tem-se a possibilidade de 

compreender como isso pode ter contribuído para que a RA já fosse conhecida para 

determinadas pessoas pesquisadas. Algumas pessoas são mais interessadas em tecnologias do 
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que outras, e no universo que foi pesquisado, é provável que tenha indivíduos como esses, que 

já conheciam a RA.  

 

Gráfico 8 – Teve a oportunidade de experimentar a RA em outras ocasiões? 

 

O gráfico mostra quantas pessoas do grupo que afirmou anteriormente conhecer a 

tecnologia de Realidade Aumentada, que tiveram a oportunidade de experimentar a RA em 

outras ocasiões. 18% das pessoas afirmaram que utilizaram a tecnologia, enquanto que 93 

pessoas disseram que não tiveram oportunidade anteriormente, correspondente a 81%. 
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Gráfico 9 – Você considera o banner da experiência em Realidade Aumentada 

dos 45 anos da Feevale uma peça de comunicação diferenciada? 

 

Em relação a percepção da experiência de Realidade Aumentada como uma peça de 

comunicação diferenciada. 100% das pessoas afirmaram ser uma peça diferenciada. Mostra 

que uma comunicação assim é percebida como algo diferente e pode ser considerado 

inovadora, mas não necessariamente seja surpreendente para que se torne uma tendência de 

mercado, ainda que o gráfico seguinte tenha uma boa porcentagem de aceitação de seu uso, é 

preciso um estudo muito mais aprofundado para se chegar à uma conclusão específica sobre o 

emprego da tecnologia de forma constante. Até o momento, ao menos, a comunicação tem se 

mostrado bem aceita. 

Baseado nessa informação importante em que 100% dos participantes perceberam a 

comunicação do banner como uma peça diferenciada, temos em mãos um caminho de 

utilização da tecnologia que pode ser utilizado para ter maior retenção de atenção dos 

consumidores, já que a percepção dos usuários foi positiva na identificação do conceito 

diferente. 

As marcas reconhecem que os sentidos humanos são fatores que ajudam na decisão de 

quais produtos atraem mais o consumidor – e quais se destacam dentre as muitas ofertas 
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similares no mercado. Os profissionais do marketing se utilizam da percepção sensorial para 

criar uma vantagem competitiva na hora da decisão de compra. (SOLOMON, 2011) 

 

Gráfico 10 – Caso as empresas utilizassem a tecnologia de RA com mais 

frequência em vitrines, embalagens e produtos, você utilizaria aplicativos para celulares 

e tablets para interagir com a marca utilizando a RA? 

  

O Gráfico 10 questiona ao usuário pesquisado sobre a intenção de utilizar aplicativos 

para celular ou tablet para interagir com marcas utilizando a realidade aumentada. Os 

resultados foram bastante expressivos, 85% das pessoas afirmaram que utilizariam aplicativos 

para interagir com a marca – 98 pessoas no total. 14% equivalentes a 16 pessoas opinaram 

que talvez elas utilizassem aplicativos para a interação com a marca. Uma única pessoa 

afirmou que não utilizaria aplicativos para utilização de realidade aumentada. 

Para Lévy (1999, p.32), as tecnologias digitais transformam radicalmente a vida do 

homem, tanto nas relações de trabalho, como nas relações de lazer e sociabilização. O 

relacionamento dos consumidores com a marca utilizando aplicativos para celular, já são fatos 

concretizados. Este gráfico mostra que grande parte dos usuários se dispõem de interagir com 

a marca utilizando a RA. 
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Gráfico 11 – Compartilhamento de conteúdo de RA com pessoas do círculo de 

amizade. 

 

A pergunta subsequente questiona ao usuário se ele compartilharia uma informação 

em Realidade Aumentada com amigos. De todos os pesquisados, 113 pessoas afirmaram que 

compartilhariam conteúdos relevantes de seu interesse com amigos. Duas pessoas informaram 

que não compartilhariam. 

 O comportamento do consumidor também é influenciado por fatores sociais, tais 

como, grupos de referência, família, papéis sociais e status. Os grupos de referência, consiste 

em todos os grupos que exercem influências diretas e indiretas sobre as atitudes ou o 

comportamento de uma pessoa (KOTLER, 2005).  

Algumas pessoas que participaram desta pesquisa de percepção, argumentaram com o 

pesquisador, que convidariam amigos e conhecidos para participar da pesquisa também 

enquanto estivesse em execução. Foi informado que uma das pessoas que havia participado da 

pesquisa, convidou colegas para participar da pesquisa depois de experimentar o banner. Um 

outro funcionário fez questão de anunciar na rádio da Universidade a experiência com RA que 

estava sendo ocorrendo. 
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Este dado assemelha-se com o Fator Social, com os grupos primários, que estão 

família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, ou seja, pessoas próximas do cotidiano do 

consumidor (KOTLER, 2005). 

A CIM poderia ser explorada neste banner, pois foi dado a liberdade do pesquisado de 

compartilhar o conteúdo, porém, ninguém o fez por algumas razões lógicas; o experimento 

requeria que o pesquisado utilizasse o celular smartphone ou tablet para a interação com o 

banner. Apenas duas pessoas, das 115, que baixaram o aplicativo sugerido no banner para 

utilização do app com seu próprio aparelho, todos os outros participaram com o tablet que foi 

disponibilizado. Logo, não haveria possibilidade dos usuários compartilhar o conteúdo se não 

estavam conectados com suas contas em redes sociais. A proposta era que realmente as 

pessoas não compartilhassem a informação, mas sim, que tivessem conhecimento desta 

possibilidade em realidade aumentada, pois foi criado a opção real de compartilhamento no 

Twitter, no Facebook e no Google+. 

 

Gráfico 12 – Conhecimento do público geral do Google Glass 

 

Outra pergunta feita para o melhor entendimento em relação ao assunto estudado, foi 

saber se as pessoas pesquisadas tinham conhecimento dos óculos de Realidade Aumentada 

como o Google Glass, ainda que este produto não esteja disponível no mercado Brasileiro, até 
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a data desta pesquisa (Nov/2014) 93 pessoas afirmaram ter conhecimento deste produto que 

permite a interação do mundo real com a Realidade Aumentada. Do total, 22 pessoas 

afirmaram não estarem familiarizadas com este dispositivo. 

Estes dados nos indicam que a influência da marca Google é extremamente grande, 

mesmo sendo um produto que não é vendido no mercado nacional, o impacto da marca nos 

consumidores faz com que o mesmo mantenha-se atualizado em relação aos produtos e 

serviços da marca. Parte da comunicação social, como jornalismo e relações públicas, ajudam 

a fortalecer determinadas novidades quando uma marca é admirada por pessoas. O 

lançamento do Google Glass foi apresentado pelo fundador da Google Sergey Brin, e a 

disseminação nos mais variados jornais do mundo, foi feito a partir de uma press release 
12internacional para a divulgação do produto. Todas essas informações sobre o produto 

acabaram chegando em grande parte dos consumidores que se interessam por algum elemento 

associado à marca, seja com tecnologia, seja pela própria marca ou pelas notícias publicadas 

sobre a marca. 

 

Gráfico 13 – Você utilizaria/compraria óculos de Realidade Aumentada para ter 

acesso aos conteúdos virtuais? 

 
                                            
12 Press Release – Convite para a imprensa fazer a cobertura jornalística de determinado evento ou informação. 
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A pergunta seguinte questiona ao pesquisado se ele utilizaria ou compraria um 

dispositivo como óculos de Realidade Aumentada para obter acessos a conteúdos virtuais em 

Realidade Aumentada. A maioria das pessoas afirmaram que comprariam óculos de Realidade 

Aumentada, uma representação de 66 pessoas – 57% do total – e outras 48 afirmaram que 

talvez comprariam, dependendo dos benefícios da utilização da tecnologia. Uma pessoa 

afirmou que não utilizaria ou compraria óculos de Realidade Aumentada para este fim. 

Essa informação em que o usuário utilizaria óculos de Realidade Aumentada 

dependendo dos benefícios, é uma realidade para a própria Google, que adiou o lançamento 

mundial para 2015, com um caminho incerto dos usos dos dispositivos de óculos inteligentes, 

o que mostra que a tecnologia tem muito a melhorar, e os desenvolvedores devem criar 

maneiras de atrair o consumidor com conteúdos que possam, de alguma forma, facilitar a vida 

das pessoas (REUTERS, 2014).  

 

Gráfico 14 – Sobre a utilização da Realidade Aumentada com clientes. 

 

 

O último gráfico, questiona aos pesquisados se eles utilizariam a Realidade 

Aumentada como forma de ferramenta de comunicação com seus possíveis clientes, 

independente da profissão, onde 101 pessoas afirmaram que utilizariam a tecnologia como 
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ferramenta de comunicação e 7 pessoas não utilizariam como ferramenta de comunicação. Por 

fim, 3 pessoas não souberam ou não quiseram opinar. 

Talvez o fato de ter uma comunicação interativa é melhor do que não ter nenhuma. 

Ter uma comunicação digital e diferenciada para interagir e prospectar clientes tem boa 

aceitação por qualquer pessoa que busca alguma diferenciação na abordagem com seus 

clientes. Pasquale, Neto e Gomes (2012) ressaltam que o poder da comunicação digital na 

sociedade contemporânea é uma realidade que as organizações e os agentes responsáveis pela 

gestão de produção da comunicação corporativa não podem ignorar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa de percepção do uso da Realidade Aumentada como ferramenta de 

marketing inserido dentro do Campus da Universidade Feevale, mostra resultados otimistas. 

Analisando a opinião escrita dos pesquisados (Anexo B) e a análise dos gráficos feitas 

anteriormente, percebe-se que a tecnologia empregada é inovadora para muitos que a 

utilizaram, porém, não demonstrou ser tão surpreendente, considerando que os usuários estão 

acostumados com a rapidez na evolução tecnológica que o mercado oferece constantemente, 

mas os usuários também perceberam que sua aplicação pode ser muito útil para o marketing e 

para outras áreas e ciências. 

Outras ponderações pertinentes de alguns participantes é o acesso aos conteúdos da 

Realidade Aumentada e a fragilidade da tecnologia. Algumas pessoas argumentaram ser 

necessário um aperfeiçoamento para melhorar o acesso da tecnologia. Os gráficos mostram 

uma boa aceitação da tecnologia de RA aplicada ao marketing. 

Pela definição de Solomon postuladas anteriormente sobre o impacto do marketing 

sobre os consumidores, tem-se essa necessidade dos profissionais da área da comunicação em 

pesquisar a forma de contato com as pessoas, afim de obter um engajamento muito maior com 

a comunicação que é criada para o marketing. 

Em alguns aspectos, a tecnologia simplesmente parece estar distante de ser aplicada, 

(ao menos momentaneamente) de uma maneira útil, como ferramenta de marketing, salvo em 

campanhas com o uso da RA em uma CIM. Tratando-se de uma perspectiva futura, acredita-

se que a utilização dessa tecnologia em todo seu potencial, depende de uma nova 

convergência tecnológica visual, ou seja, a popularização de equipamentos como o Google 

Glass. Por outro lado grande parte dos entrevistados, mostrou-se simpático à utilização da 

Realidade Aumentada, o que indica um nicho de mercado que necessita ser melhor explorado 

e unificado para massificação da tecnologia, seja com dispositivos celulares, ou qualquer 

dispositivo em que se possa utilizar a RA.  

Algumas considerações que devem ser apresentadas aqui é que, para que a tecnologia 

seja aproveitada de forma massiva e otimizada, as empresas que fornecem sistemas 

operacionais para plataformas mobile, como por exemplo, sistemas Android da Google, 

sistema iOS da Apple e Windows Phone, poderiam desenvolver um sistema unificado, com 



69 

 

69 

 

plataformas em que a tecnologia da RA pudesse ser usada em comum por usuários e por 

desenvolvedores de marketing, sem que o usuário precise fazer o download de um aplicativo 

de cada desenvolvedor diferente, pra cada comunicação diferente. 

O caminho para colocar a RA na mão do consumidor é muito grande, justamente por 

ter que baixar o aplicativo específico para cada conteúdo. Com um sistema integrado de RA 

que viesse com os dispositivos móveis, proveria a possibilidade dos profissionais de 

marketing e os consumidores pudessem ter essa comunicação direta em RA, caso existisse um 

padrão. 

 Os apontamentos desta pesquisa mostram que a Realidade Aumentada como 

ferramenta de marketing, tem boas perspectivas de ser uma ferramenta tecnológica de uso em 

aplicações de marketing, ao ser explorado por todos que assim se interessassem em utilizá-la.  

O objetivo principal da pesquisa de como o consumidor percebe a RA quando ela é 

utilizada como uma ferramenta de comunicação de marketing foi alcançado com êxito, pois 

todos os usuários que participaram, entenderam que tratava-se de uma comunicação de 

marketing com a utilização da RA com sendo uma comunicação diferenciada, interessante, 

inovadora em certos aspecto, da qual o usuário pôde interagir e teve a opção de compartilhar a 

comunicação com outros usuários e ainda, na percepção dos usuários como sendo os próprios 

fornecedores da tecnologia, poderiam utilizá-la para comunicar com seus próprios 

consumidores. 

Os objetivos específicos em fazer toda a descrição do posicionamento da RA aplicada 

a um banner no composto de comunicação de marketing, com todas as etapas de sua produção 

e programação, para depois poder analisar e compreender os principais aspectos do 

comportamento consumidor frente à utilização da tecnologia de RA como ferramenta de 

marketing, utilizando o estudo de percepção feito dentro do campus da Universidade também 

foram alcançados. 

Uma das hipóteses levantadas é que a RA poderia se tornar uma importante ferramenta 

de comunicação de marketing sob a óptica dos usuários. A segunda, é que as empresas 

poderiam utilizar essa ferramenta como diferencial atrativo para voltar a atenção para o 

fortalecimento da marca, juntamente com a comunicação existente nas vitrines, embalagens 

de produtos e nos produtos em si, além de peças de comunicação como promoções e ofertas. 

Tomando a cidade como São Paulo como exemplo, que em 2007 criou a Lei Cidade 

Limpa, na busca por uma cidade mais ordenada e sem poluição visual, para o bem-estar geral 



70 

 

70 

 

e um relacionamento mais livre e seguro com as áreas públicas. Para isso, proibiu 

determinadas comunicações de marketing e publicidade, como outdoors, placas entre outras 

peças de comunicação, além de padronizar, simplificar e reduzir anúncios indicativos.  

A inovação de maior impacto foi a proibição de anúncios publicitários nos lotes 

urbanos como muros, coberturas e laterais de edifícios, além de publicidade em carros, 

ônibus, motos, bicicletas, etc. Afim de atacar a poluição visual e a degradação ambiental, 

preservar a memória cultural e histórica, facilitando a visualização das características das 

ruas, avenidas, fachadas e elementos naturais e construídos da cidade.  

O porquê de sugerir um sistema unificado de RA, é para que o marketing possa ser 

explorado de forma não agressiva, limpa, como em São Paulo. O consumidor que tem um 

dispositivo móvel, como um smartphone, geralmente tem acesso ao GPS, a Realidade 

Aumentada pode ser inserida em qualquer posição geográfica. O empresário da cidade pode 

comprar espaços em posições geolocalizada de desenvolvedores de RA para o marketing. Por 

exemplo, o dono do restaurante pode comprar um espaço geolocalizado referente à sua 

propriedade, para inserir informações de Realidade Aumentada de seu estabelecimento, a 

empresa Google, com o serviço do Google Maps, poderia oferecer para qualquer 

estabelecimento a possibilidade de armazenar informações e publicidade e marketing naquela 

determinada localização, e os desenvolvedores podem oferecer a criação desse conteúdo 

virtual para as empresas. O usuário ao procurar por determinada empresa ou produto, poderá 

ter acesso a informação em RA que ele mesmo optou por buscar, mostrando caminhos para 

chegar no estabelecimento e mostrando informações em RA nas vitrines, projetando banners, 

outdoor, entre outras possibilidades de uso que substituem peças gráficas reais, mantendo 

assim, as pessoas livres de poluição visual, como em São Paulo, ou em qualquer outra cidade.   

Algumas limitações da pesquisa mostraram que, ao aplicar uma pesquisa de 

percepção, deve ser considerada todos os aspectos de sua execução: lidar com marcas de 

terceiros, com a disponibilidade das pessoas em participar, pois é preferível que as pessoas 

participem por livre e espontânea vontade ao serem convidadas, por isso a diferença de 

homens e mulheres que participaram da pesquisa, isso evita que o pesquisador interfira em 

resultados positivos ou negativos em relação à percepção das pessoas que participam. 

Os problemas de execução do projeto, que devem ser considerados também, são em 

relação à estrutura montada para a execução da pesquisa; imagens do banner que foram 
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dispostas muito abaixo da linha do joelho do usuário, contribui para a dificuldade de que o 

conteúdo seja acessado e/ou compreendido.  

Na maioria das vezes, os conteúdos de maior visualização foram aqueles que estavam 

dispostos em uma altura adequada no banner. As imagens centrais onde era projetado o 

holograma e o logo 3D eram os principais conteúdos em RA. Essa percepção de exposição da 

informação na altura dos olhos é a posição utilizada e pensada nas comunicações visuais do 

varejo como em vitrines ou estantes de ponto de venda. Esse problema fora previsto na 

elaboração do projeto pelo fato de que, por necessitar de um aproveitamento maior da 

estrutura do banner para aproveitar a pesquisa e pela grande quantidade de informação, foi 

utilizado todas as áreas do banner, mas o usuário sabendo ser uma experiência, relevou esse 

aspecto e buscou na maioria das vezes, olhar os conteúdos que eram um pouco mais 

desconfortáveis para a visualização.  

Como recomendações e sugestões, advindas das explicações práticas extraídas das 

considerações finais, tem-se que, fundamentado nestes novos conceitos da tecnologia, a 

Realidade Aumentada pode ser aplicada a longo prazo de forma massiva para ter a projeção 

de conteúdo virtual integrado de forma holográfica, o que permitiria a criação de 

publicidades tridimensionais e que podem ser modificadas e atualizadas, sendo inclusive, 

interativas que possuam recursos tecnológicos como smartphones. 

Outras recomendações e sugestões de melhoria de novas pesquisas de percepção e 

observação, é cuidar para não induzir respostas, como o gráfico 9 pode parecer um pouco 

indutivo, mas que não desestruturou a proposta do trabalho. Uma nova campanha pode ser 

feita, utilizando então, as técnicas de comunicação visual adequadas em uma ação onde os 

usuários podem utilizar a tecnologia de RA, em um ambiente em que as pessoas são apenas 

observadas, como na campanha do metrô da Lynx Excite, em uma magnitude maior, mas com 

menos contato com o usuário. 

As opiniões das pessoas definiram uma conclusão simplista em relação a tecnologia: o 

acesso deve ser melhorado por quem fornece a comunicação. Mas a utilização da tecnologia 

de Realidade Aumentada, em qualquer segmento, tem a possibilidade de abrir uma porta para 

um universo virtual infinito e com capacidade de interação, onde a nossa mente é único limite. 
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ANEXO A 

Programação em JAVA SCRIPT para criação de botões funcionais em Realidade 

Aumentada. 

O software Metaio Creator, permite, além de criar o conteúdo em Realidade 

Aumentada, criar botões funcionais para a interação do conteúdo. Para a criação dos botões 

virtuais, foi necessário inserir códigos em linha de programação em JAVA para o 

funcionamento adequado dos botões. O processo para fazer esta programação está descrito no 

site do Metaio. 

A imagem mostra o código para o Botão 1 (button 1- play) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do Acadêmico 
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O próximo código é para o botão 2 (button 2 - pause) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do Acadêmico. 
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Linhas de código para o vídeo selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do Acadêmico.  
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Linhas de código para o marcado do conteúdo criado 

Fonte: do acadêmico. 
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Linhas de código para a função global do cenário escolhido 

Fonte: do acadêmico. 
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ANEXO B 

Respostas escritas pelos pesquisados: 

Qual sua opinião sobre a utilização da Realidade Aumentada aplicada ao 

Marketing? 

“Achei ótimo. Mas como me parece ser algo novo deveria ser mais fácil usar sem 

precisar escanear.” 

“Acho que a atribuição ao marketing é ótima. Essa mescla de ambientes digital e 

físico permitem muitas concepções criativas.” 

“Podia ser mais fácil o acesso à tecnologia.” 

“Existe uma grande barreira na democratização da realidade aumentada. Talvez 

pela necessidade de dispositivos eletrônicos, instalação de aplicativos ou pela dificuldade 

tecnológica. Superando essa barreira a realidade aumentada pode ser uma grande 

alternativa às mídias atuais.” 

“Muito criativa, interagimos muito mais com o mercado.” 

“Legal demais” 

“Essa tecnologia nova é muito boa para criatividade no marketing.” 

“A realidade aumentada é muito boa para diversas áreas além do marketing. 

Inclusive para biomedicina. Muito legal esse marketing.” 

“Acredito que seja importante explorar essa utilização para que se torne mais 

conhecida.” 

“É pouco aplicada. Pode ser melhorada e mais utilizada.” 

“Acredito que realmente possa ser uma tendência tecnológica se bem aplicada.” 

“Muito interessante” 

“Pode ser implementadas em quase todos os produtos que usamos no nosso dia a 

dia. Gostei muito da experiência.” 

“Existe uma série de aplicações uteis para esta tecnologia.” 

“Achei f***” 

“A realidade aumentada pode ser o futuro da comunicação aplicada ao marketing. 

No entanto ainda levará um tempo para que essa utilização comece a ser significante.” 
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“Uma maneira diferenciada de apresentar e atrair o cliente à algo que talvez não 

seja uma novidade.” 

“Acho uma ideia excelente” 

“Uma forma diferenciada de atrair o público” 

“Adorei a ideia.” 

“Tecnologia fraca. Tem muito a melhorar. Já produzi realidade aumentada. Mas ta 

difícil decolar.” 

“Acho um futuro Promissor para esta utilização” 

“Achamos muito interessante o trabalho.” 

“Acho que é preciso melhor acesso em maior quantidade para que a ferramenta 

possa tornar-se algo proveitosa.” 

“Acho que para a aplicação no marketing será das formas mais criativas. Muito 

show.” 

“Não conhecia antes da experiência atual. Ha uma grande área a ser explorada. 

Sem dúvidas é possível sua utilização” 

“A importância de novas tecnologias contribui para o aperfeiçoamento das mesmas. 

O marketing é provavelmente a porta principal para contribuir com esse aprimoramento.” 

“Grande ferramenta de acesso ao público alvo.” 

“Gostei muito. É muito mais interativo do que um simples banner” 

“Tem muito para crescer. Achei muito interessante.” 

“Muito Criativo.” 

“Acredito que seja o futuro da comunicação e marketing, pois irá facilitar muito 

toda essa parte e irá fazer com que as pessoas se interessem mais por um produto 

especifico.” 

“Acredito que há algumas dificuldades na utilização da tecnologia, que atualmente 

se baseia apenas na utilização de celular e tablet, basicamente, Se os óculos de realidade 

aumentada ficarem acessíveis, o mercado aqui para o marketing vai melhorar.” 

“É uma forma diferenciada de se chamar atenção das pessoas ainda mais com o 

grande uso das tecnologias atualmente.” 

“Achei muito útil. Para a arquitetura pode ser muito aproveitável. Para a 

publicidade também. Gostei.” 
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“Achei bastante criativa” 

“Muito bacana.” 

“São ótimas as possibilidades de aplicações.” 

“É necessário aumentar o uso da Realidade aumentada para que o mercado cresça 

de forma organizada e unificada.” 

“Fenomenal. Gostei muito. Parabéns pelo projeto.” 

“Achei fantástica essa tecnologia interativa. Muito atrativa.” 

“Acho uma maneira criativa de propagar marcas e conceitos.” 

“Acho que existem boas possibilidades para o uso da Realidade aumentada” 

“Acredito que tem futuro bom isso ai! Precisa de mais aplicações além do 

marketing. Cair no gosto popular. O Google Glass não vingou como era para vingar.” 

“Achei criativo!” 

“Acredito que a utilização dessa tecnologia ajudaria o consumidor a ver/ conhecer 

todos os benefícios dos produtos. Ajudaria na visibilidade da marca, bem como em um 

diferencial para promover serviços e produtos. :*” 

“Parece ser muito interessante. Tem boas aplicações.” 

“Tem muito a evoluir. Muita aplicação legal para utilização mas falta facilidade ao 

acesso à tecnologia.” 

“Gostei. Acho que precisa melhorar os conteúdos e as estratégias para vingar.” 

“Achei super legal.” 

“Achei muito inovador. Fazendo jus ao slogan da Feevale, conhecimento para 

inovar o mundo. Um trabalho muito original e diferente. Acho ótimo poder conhecer 

ferramentas novas e desenvolvidas no Campus. Nunca havia visto nada parecido. Parabéns.” 

“Achei bem interessante e inovador!” 

“Gostei muito da integração desses conteúdos que apareciam no ipad com o banner. 

Essa mistura de informações parece ser bem inovadora.” 

“Muito interessante a aplicação. Conhecia o Google Glass mas não tinha muita 

noção de que ele serve para realidade aumentada também.” 

“Vou aguardar que a realidade aumentada torne-se uma realidade acessível.” 

“Sempre gostei de tecnologias novas.” 
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“Achei muito útil e diferente.” 

“Além do marketing pode ser aplicada em todas as ciências. Se houvesse mais 

utilização por parte das empresas. E o marketing com certeza é quem pode disseminar essa 

tecnologia.” 

“Acredito que a utilização da Realidade Aumenta como marketing pode trazer bons 

resultados para a empresa se planejada corretamente.” 

“É altamente útil na aplicação no marketing. Para os criativos é um prato cheio.” 

“Ainda é uma ferramenta nova, precisa ser mais divulgada.” 

“Achei bem diferente e inovador. Gostaria de mais informação sobre o assunto.” 

“Para minha área de engenharia isso é muito importante também para mostrar 

como um projeto ficará. A visualização do projeto, e pro marketing as aplicações são 

infinitas. Só precisa melhorar o acesso da tecnologia de forma massiva para os usuários. 

Achei o banner muito interessante.” 

“Boas aplicações.” 

“Essa Realidade aumentada em todos os aspectos me parece útil, ainda mais na área 

do Marketing. “Espero ver isso no turismo também.” 

“Gostaria que fosse mais utilizada”! 

“Eu sempre gostei de tecnologia. Espero que o Marketing possa estar mais presente 

num futuro próximo.” 

“Muito interessante diferenciado e inovador.” 

“Foi muito diferente. Gostei da interatividade na comunicação.” 

“As possibilidades de uso são várias. Deve ser sim melhor explorada.” 

“Ótima iniciativa. Essa aplicação é uma ótima tendência na publicidade.” 

“A Realidade Aumentada te permite sair da tela do computador, tablet ou 

smartphone, e ter os mesmos recursos. Essa possibilidade com certeza contribui para que o 

usuário preste mais atenção no conteúdo.” 

“Tem muito a evoluir. Tecnologia pouco conhecida e pouco utilizada no Brasil.” 

“Fiquei muito empolgado com as possibilidades de utilização no marketing. Muita 

coisa legal vai surgir ainda. Essa convergência deve ser bem estudada.” 

“Ainda é uma técnica pouco utilizada, até mesmo por não ter uma grande 

divulgação, o próprio uso de QRCode, mesmo sendo algo com um certo grau de 
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conhecimento geral, acaba por não ser utilizado uma vez que o público mais leigo em relação 

ao assunto não sabe como utiliza-lo, ou nem mesmo sabe o que ele é.” 

“Aguardarei as novidades. A princípio parece ser muito interessante.” 

“A Realidade Aumentada traz um diferencial para o Marketing, com toda a 

interação, as pessoas são facilmente atraídas por esta tecnologia, e, mesmo 

inconscientemente, acabam por se interessar pelo produto ou empresa em questão.” 

“Acho que é uma área que mais pode se usar a criatividade para expor e demonstrar 

produtos.” 

“Gostei. Gostaria de saber porque não é tão utilizada por empresas e marcas, tem 

grandes aplicações para isso, principalmente no marketing.” 

“Gostei desse conceito.” 

“Achei super interessante. Acho que as aplicações são ótimas para uma propaganda 

direcionada” 

“Gostei muito, acredito que muitas coisas novas possam surgir” 

“Eu não tenho muito conhecimento, mas achei bem interessante a ideia. Já vi 

presente em alguns produtos e jornais. Gostaria de saber mais sobre.” 

“Acho ótimas as aplicações”. 

“Achei muito muito legal. Bem diferente.” 

“Acredito que é uma tecnologia muito útil principalmente para desenvolver 

conceitos de marca e demonstrar novos produtos para os consumidores, só é uma tecnologia 

muito recente no mercado e precisa ser mais trabalhada para que os consumidores criem o 

hábito de utilizar a realidade aumentada no dia a dia a fim de facilitar suas escolhas.” 

“Acredito que possa ser uma ferramenta interativa importante na comunicação 

social.” 

“Acho que é um nicho do mercado que é muito recente, as tecnologias precisam 

evoluir e ser implementadas para o sucesso dela. De qualquer maneira quem estiver lidando 

com ela agora, está na crista da onda.” 

“Melhor acesso para ficar conhecida a tecnologia. O mkt é o melhor caminho.” 

“Muito interessante” 

Penso que é uma ferramenta criativa, porém ainda vejo bugs ou dificuldades de 

acesso 100%. “Acredito que para aplicar uma estratégia com chances de ser eficaz, a 
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plataforma deve ser feita com um tablet já testado para não ter transtornos de conexão ou 

software.” 

“Precisa de algo mais genérico para que isso se torne acessível. Para que essa 

realidade aumentada se torne realidade.” 

“As possibilidades de utilização são muitas. É preciso melhorar como as pessoas 

utilizam isso.” 

“Gostaria de ter mais acesso à tecnologia” 

“Não seria algo viável para o dia a dia” 

“Acredito que tem muito a evoluir e muitas aplicações úteis” 

“Amei. Eu gostei do conteúdo interativo. Acho que funciona muito bem para o 

marketing.” 

“Muito bacana, acho que tem muito a crescer.” 

“Acho incrível. Deve ser mais utilizada por marcas e empresas. Ótimo para a 

interação com os consumidores. Aplicar em embalagens, roupas, em cartões de visitas, 

instruções, placas e banners como esse. As possibilidades são infinitas.” 

“Me parece que tem bastante potencialidade.” 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE RESPOSTAS DIÁRIAS DA PESQUISA DE PERCEPÇÃO 
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ANEXO C 

 

ORÇAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DA PESQUISA 

 Software Metaio Creator US$480,00 = R$1330,00 

 Banner Impresso em Lona R$165,00 

 Material didático (livros) R$164,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


