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Resumo:
Na atualidade é presenciado um grande interesse da comunidade científica e do mercado
corporativo no desenvolvimento de aplicativos de realidade virtual imersiva baseados em
equipamentos de head-mounted display (HMD) – Oculus Rift, Samsung Gear VR, Google 3D
Cardboard. Seja para realizar treinamentos perigosos de serem conduzidos no mundo real ou,
simplesmente, para promover produtos com potenciais consumidores, estes mecanismos de
interação homem-máquina são responsáveis por fundirem o real com o virtual. São instrumentos
de imersão que estimulam a sensação de presença do corpo (o utilizador) no cenário sintético (a
simulação) e, por consequência, produzem uma nova percepção de corpo, de espaço e, até
mesmo, da realidade em que se está inserido. Diante da variedade de aplicações da realidade
virtual junto à sociedade, o artigo discute seu uso no contexto publicitário. Assim, mais do que
explicar os fundamentos da comunicação mediada por HMDs (Kerkchove, 1995; Slater et al.
2001; Zuffo et al. 2012), são debatidas práticas do mercado publicitário neste campo emergente
da comunicação digital com base em impressões extraídas de observações exploratórias a
campanhas publicitárias.
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1. REALIDADE VIRTUAL IMERSIVA
Na atualidade presenciamos um grande interesse da comunidade científica e do mercado
corporativo em desenvolver aplicativos em realidade virtual imersiva. Seja para realizar
treinos complicados de serem conduzidos no mundo físico ou, simplesmente, para
promover produtos numa experiência envolvente com o consumidor, este tipo de
interface aproxima vivências reais e virtuais. “Sua grande vantagem em relação às
outras interfaces é o fato de simular o mundo, dando ao usuário sensação de presença”,
(Peruzzi e Cavalhieri, 2003: 49).
Diante da possibilidade de aplicação da realidade virtual imersiva junto à sociedade da
informação, este trabalho lança um olhar atento às possibilidade de uso no mercado
publicitário. Mais do que debater sobre as características dos dispositivos tecnológicos,
procura-se refletir sobre a sua eficiência na execução de campanhas de marketing e
comunicação.
Antes de avançarmos com o estudo empírico, no qual nos colocamos na posição do
utilizador para experimentar a experiência imersiva com o ambiente virtual criado pelas
marcas anunciantes, vamos esclarecer alguns fundamentos e características da realidade
virtual. Conforme Kirner e Tori (2004), a realidade virtual é um modelo avançado de
interface com o usuário porque permite ao ser humano visualizar, manipular e interagir
com conteúdos mediados pelo computador à semelhança das operações realizadas no
mundo físico. “O efeito de real é produzido com apoio de recursos visuais (imagem 3D)
e interativos (controles, sensores, câmeras) que estimulam a imersão do sujeito no palco
sintético”, (Zilles Borba et al., 2015: 3). Conforme aponta Zuffo et al. (2012), três
pilares fundamentam a experiência imersiva na realidade virtual: realismo,
interatividade e envolvimento (Fig.1).
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Fig.1: vetores que fundamentam a experiência imersiva em realidade virtual

Também, a realidade virtual imersiva permite que o utilizador receba diversos estímulos
sensoriais de uma interface digital (visual, auditivo, háptico), provocando sensações
naturais de interação com o ambiente sintético. Ou seja, a pessoa realiza suas atividades
em cenários virtuais – por intermédio de dispositivos tecnológicos (câmeras, sensores,
óculos de realidade virtual) – utilizando o conhecimento cognitivo adquirido
previamente no mundo real (Fig.2).

Fig.2: interações virtuais mais naturais ao humano

2. AÇÕES PUBLICITÁRIAS EM MUNDOS VIRTUAIS
Quando falamos em práticas publicitárias nos mundos virtuais que simulam o mundo
real pensamos imediatamente no universo dos jogos digitais. De fato, grande parte do
investimento das marcas em mídias de realidade virtual está presente neste mercado
(Ashbee, 2003).
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Uma das características intrínsecas aos anúncios publicitários em cenários e paisagens
eletrônicas que imitam os espaços urbanos de cidades verdadeiras é o fato da sua
imagem, estética e narrativa serem semelhantes aos formatos de publicidade fora-deportas vistas no mundo real. Isto é, se o cenário virtual imita a esfera urbana,
obviamente as publicidades que povoam a sua paisagem não fogem a regra da
experiência perceptiva entre transeunte, espaço e marca anunciante (Fig.3).

Fig.3: cartazes publicitários povoando a paisagem (urbana) de jogos eletrônicos

3. METODOLOGIA
Para a condução deste artigo optamos por fazer uso de observações exploratórias
participantes. Mais do que observar os fenômenos publicitários, consideramos
imprescindível nos colocarmos na posição de um utilizador de dispositivos de realidade
virtual imersiva para vivenciar a experiência de recepção da mensagem de comunicação
e, desta forma, em relatórios descritivos apontar tudo o que presenciamos e sentimos.
De modo aleatório selecionamos três ações publicitárias que se destacaram na mídia
internacional pelo uso de equipamentos de realidade virtual imersiva: Chevrolet
(automóveis), Vingadores/Marvel (entretenimento/cinema) e Lufthansa (companhia
aérea). As análises são baseadas no pensamento de pesquisadores tecnoliberais ligados à
Comunicação, Comportamento, Engenharia e Tecnologia Digital (Kerkchove, 1995;
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Pausch et al. 1997; Lévy, 1999; Slater et al. 2001; Burdea, 2003; Bowman e McMahan,
2007; Zuffo et al. 2012; Zilles Borba, 2014),

4. ANÁLISES E DISCUSSÃO
A marca Chevrolet criou um simulador de test drive em realidade virtual, transportando
o potencial comprador do stand de uma feira para uma experiência com o carro em
cenário de todo-o-terreno. Durante a experiência, a pessoa ocupava o lugar do
passageiro num carro de verdade e, além de visualizar as características internas do
veículo com o recurso do óculos de realidade virtual (opcionais, tecnologias, design,
comodidades e facilidades do painel, bancos e demais acessórios), podia vivenciar as
potencialidades mecânicas e motoras do automóvel em terrenos perigosos (Fig.4).

Fig.4: ação em realidade virtual imersiva da Chevrolet

Por sua vez, na estreia do mais recentes filme dos Vingadores, a Marvel criou uma ação
de marketing e branding utilizando um óculos de realidade virtual. Nesta campanha, o
utilizador virtualmente entrava numa cena assumindo a posição de um dos super-heróis
da saga e vivenciava toda a ação de combate, a estética e os efeitos especiais que
caracterizam o filme. Esta ação foi realizada em diversos centros comerciais, numa
escala global, incentivando as pessoas que estavam próximas ao cinema a comprarem
bilhetes para a estreia do filme (Fig.5).
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Fig.5: ação em realidade virtual imersiva da Marvel

A terceira ação de comunicação que observamos (e vivenciamos) foi realizada pela
companhia aérea Lufthansa. Diferente da campanha da Marvel, que utiliza a
computação gráfica para criar os cenários e imagens interativas, esta comunicação faz
uso do vídeo 360º, permitindo que o utilizador se coloque no assento de um passageiro
da empresa alemã e, com o auxílio de dispositivos de comando (joystick), manipule
objetos (talheres, copos, sal, revistas, etc.). No final da simulação, o utilizador visualiza
imagens de uma praia na Califórnia, um dos destinos mais atrativos para a temporada de
verão (Fig.6).

Fig.6: ação em realidade virtual imersiva da Lufthansa

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final das experiências empíricas com as campanhas publicitárias em realidade
virtual imersiva diagnosticamos que estes dispositivos de mídia possuem enorme
capacidade em criar ilusão de presença em cenários gerados pela computação gráfica ou
pelo vídeo 360º. Deste modo, experimentados espaços, objetos, produtos e serviços sem
realmente tê-los fisicamente em nossa frente ou em nossas mãos. Para as marcas, a
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possibilidade em demonstrar pormenores dos produtos com a realidade virtual imersiva
abre um novo espaço de mídia para sua comunicação com potenciais consumidores.
Também, concluiu-se que muitas vezes os equipamentos imersivos (Oculus Rift,
Google Cardboard, Samsung GearVR, Sony Morpheus) são associados às marcas
anunciantes, criando uma confusão entre a mensagem das empresas que desenvolvem a
campanha com a mensagem tecnológica intrínseca ao uso de instrumentos tecnológicos.
Uma conclusão muito importante que podemos tirar da análise aos três modelos com
este ensaio foi que a maioria das campanhas com esta tipologia de mídia está associada
muito mais ao branding e ao marketing relacional, do que ao anúncio publicitário. De
fato, a publicidade em realidade virtual imersiva ainda necessita de muitos testes, no
sentido de encontrarmos parâmetros estéticos e narrativos adequados para a inserção de
diversas marcas numa experiência com dispositivos imersivos.
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