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Resumo 
 
O envolvimento do usuário com a peça publicitária é de fundamental importância para 
que a mensagem surta o efeito desejado. Assim, os desenvolvedores de estratégias 
comunicacionais de marcas devem inovar e trazer novas experiências à área e para aos 
consumidores. No que se refere ao desenvolvimento de interfaces mais interativas e 
intuitivas, surgem os conceitos de Realidades Misturadas, Realidade Virtual, Realidade 
Aumentada e Hiper-realidade virtual. Assim, o presente artigo tem por objetivo fazer a 
ponte entre as novas interfaces e as suas atuais possíveis aplicações na área da 
publicidade. Pode-se perceber que as aplicações são vastas e podem ser apresentadas 
das mais diversas formas.  
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1 Introdução 
 

O desenvolvimento das tecnologias no meio digital tem causado uma verdadeira 

revolução, trazendo para a comunicação várias mudanças na produção de conteúdo. 

Cabe à publicidade se adaptar às novas necessidades das marcas e dos consumidores, 

criando estratégias que integrem elementos off e online (RIBEIRO, 2012). 

Os consumidores tendem a procurar experiências interativas e direcionadas, levando os 

meios a se adaptarem às novas necessidades comunicacionais. O usuário dedicará mais 

atenção e memorizará a mensagem mais facilmente quando se sentir mais envolvido, 

integrando-se como parte daquele conteúdo. Quanto maior a interação, maior o 

envolvimento com a marca. A Realidade Virtual (RV) e a Realidade Aumentada (RA) 

têm vindo a experimentar uma crescente importância neste cenário (RIBEIRO, 2012; 

PIMENTEL et al, 2008).  
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As realidades misturadas surgiram como novas alternativas de interface, integrando o 

mundo real ao mundo virtual em vários níveis. Dentro do conceito de Realidades 

Misturadas, destacam-se a Realidade Aumentada (RA) e a Realidade Virtual (RV). 

Ambientes imersivos que proporcionam interação de maneira intuitiva tendem a 

encurtar distância entre o usuário e o mundo virtual. (TORI & KIRNER, 2006; 

RIBEIRO, 2012; FERNANDES & SÁNCHEZ, 2008; PIMENTEL et al 2008). 

Enquanto a Realidade Virtual e a Realidade Aumentada vêm inovando a maneira de 

como nos relacionamos com o mundo digital, a Hiper-realidade Virtual é a mais 

moderna dentre as interfaces humano-computador. Sendo que esta vem incrementando 

os sistemas, deixando-os mais inteligentes (KIRNER & SISCOUTTO, 2007). 

De acordo com Gabriel (2010), foram diversos os fatores que contribuíram com essa 

tecnologia e a potencialização da integração entre o real e o virtual.  

Assim, o presente artigo se propõe a explanar acerca dos conceitos de Realidades 

Misturadas, Virtual, Aumentada e Hiper-realidade elaborando uma revisão bibliográfica 

sobre o assunto e comentar sobre o possível uso destas ferramentas na publicidade.  

 

2 Realidades Misturadas 

 

A Realidade Misturada (RM) surgiu com o objetivo de tornar o relacionamento homem-

máquina mais acessível e intuitivo. Neste contexto caracteriza-se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

o espaço de transição entre o mundo real e o mundo virtual. Um ambiente de RM 

baseia-se na coexistência de objetos reais e virtuais, em que o usuário interage com 

ambos sem distinção (KIRNER E SISCOUTO, 2007; RODELLO et al 2010). 

O uso das Realidades Misturadas na publicidade pode ser variado. Rodello e Brega 

(2011) citam como uma das vantagens conhecer as propriedades e as características do 

produto antes de comprá-lo, sem, necessariamente, o envio de amostras. O que seria um 

fator de redução de custos. Outra vantagem também citada pelos autores é a 

possibilidade de se realizar uma demonstração em tempo real, utilizando as informações 

cedidas pelo usuário, tornando então possível que este simule a utilização e a finalidade 

desejada.  
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No desenvolvimento de novos produtos o uso das Realidades Misturadas facilitaria 

implementar protótipos e realizar testes, o que também reduziria custos e poderia prever 

a ocorrência de erros antes da produção do protótipo físico. 

Entretanto, existem pontos negativos no uso das Realidades Misturadas como 

ferramenta publicitária. Pode-se citar a necessidade de um dispositivo HMD4 para 

interagir ou visualizar o conteúdo, seu elevado preço e as limitações físicas que podem 

ter. Também é necessário o uso de tecnologias ou computadores que atendam as 

especificações tecnológicas, bem como realizar o download e a instalação de aplicativos 

ou programas (RODELLO & BREGA, 2011). 

 

3 Realidade Virtual  (RV) 

 

Jaron Lanier cunhou o termo Realidade Virtual (RV) na década de 1980, referindo-se à 

uma técnica de interface avançada, através da qual o usuário  movimenta-se interagindo 

com o ambiente tridimensional em tempo real, podendo fazer uso de dispositivos 

multissensoriais, para atuação ou feedback. Desta forma, a RV utiliza alta tecnologia 

para convencer o usuário de que ele está se relacionando com as operações que estão 

sendo simuladas (RODELLO et al 2010; TORI & KIRNER, 2006; PONTES, 2012). 

A visualização, movimentação e interação em ambientes tridimensionais em tempo real 

são as principais características da RV. Além disso, a experiência pode ser enriquecida 

com a presença de estímulos táteis e auditivos. Assim, o usuário vê, ouve e interage em 

três dimensões (TORI & KIRNER, 2006). 

O aspecto mais importante da interface é a capacidade de o computador detectar as 

ações do usuário e reagir instantaneamente. Dessa forma, a interação do usuário com o 

ambiente virtual tridimensional, em tempo real, torna a interação mais rica, fazendo 

com que haja um maior engajamento e eficiência neste processo. Sendo assim, a  RV é a 

primeira opção de interface 3D, já que o usuário deve utilizar as mãos em ambientes 

renderizados no monitor (TORI & KIRNER, 2006; KIRNER & KIRNER, 2011). 

                                            
4 Head Mounted Display – Dispositivo de saída de dados (RODELLO & BREGA, 2011). 
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Rodrigues & Porto (2013), afirma que a imersão, a interação e o envolvimento são as 

três ideias básicas dos sistemas de RV e o envolvimento é o grau de motivação para o 

engajamento de uma pessoa com determinada atividade. 

O principal atributo responsável por tornar a RV tão almejada é a interação homem-

máquina, diferente dos meios convencionais em que o usuário é apenas um espectador, 

neste meio ele se torna parte do ambiente emergindo no mundo digital simulando 

características do mundo real (KIRNER & SALVADOR, 2007). 

 

3.1 Imersão Digital 

 

A imersão digital configura-se como um dos objetivos e ideia básica dos sistemas de 

Realidade Virtual, e está relacionada à intenção de mostrar ao usuário que, quando este 

está imerso em um ambiente de RV, pode ter a sensação de estar, literalmente, dentro do 

ambiente, sendo consideravelmente mais eficiente em mídias as quais possuam 

narrativas (RODRIGUES & PORTO, 2013). 

Mendonça & Mustaro (2011, p.97) afirmam que “A imersão vincula-se à presença da 

pessoa, ou seja, ao fato desta ser psicologicamente transportada para algum lugar o qual 

existe no mundo real, constituindo-se em uma expressão virtual.” Em conformidade 

Peruzzi e Cavalhieri afirmam (2003, p.49 apud BORBA; ZUFFO; MESQUITA, 2015, 

p.2) “Sua grande vantagem em relação às outras interfaces é o fato de simular o mundo, 

dando ao usuário sensação de presença”. 

De acordo, com Mendonça e Mustaro (2011) alguns autores caracterizam diversas 

formas de imersão em diferentes contextos: a exemplo de  o usuário se sentir imerso 

possuindo um dos membros de seu corpo no ambiente digital, ou o uso de inteligência 

artificial para que outros avatares5 reajam de acordo com as atividades realizadas pelo 

usuário, entre outros aspectos virtuais. 

É importante frisar  que a imersão sentida quando se estabelecem os laços emocionais 

entre aquilo que está sendo visualizado e o usuário. Essa característica vem sendo 

gradativamente mais utilizada na área publicitária, uma vez que, quanto maior o 

envolvimento emocional e a sensação de pertencimento, maior será o engajamento com 

                                            
5 Ícone gráfico do usuário usado para representá-lo em ambiente virtual (DICIONÁRIO DO AURÉLIO, 2016). 
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a mensagem a ser passada, fortalecendo o elo dos consumidores com o produto, a marca 

ou a experiência (MENDONÇA E MUSTARO, 2011). 

 

3.2 Realidade Virtual Aplicada à Publicidade 

 

A publicidade virtual proporciona ao usuário uma forma diferenciada de se relacionar 

com a publicidade em comparação a qualquer material impresso, Leça (2016) ressalta a 

importância de desenvolver conteúdo exclusivamente para RV:  

 

[...] as pessoas não serão mais telespectadores passivos, e sim 
participantes ativos. Eles podem (e querem) interagir ao máximo, por 
isso os conteúdos devem ser desenvolvidos especialmente para a VR, 
ao invés de adaptações do conteúdo que a marca já criou. 
 

Como exemplo de aplicação podemos citar a Etihad Airways, companhia aérea de 

origem árabe que ofereceu a seus clientes a experiência de voar com a atriz Nikole 

Kidman no interior de um Airbus A380. Com o auxílio de um HMD ou uma tela, o 

usuário assiste a um filme promocional de quatro minutos no qual conhece o interior do 

luxuoso avião (JARDINE, 2016). 

Outro caso interessante é agência TVGLA que desenvolveu em setembro de 2015, 

juntamente com o Estúdio Universal, um aplicativo para divulgar o filme Everest, uma 

experiência imersiva, em que usuário pode experimentar o ponto de vista de um 

alpinista escala diferentes áreas da montanha. Pode-se ouvir o uivo do vento, o barulho 

da neve e ver a imensidão da montanha (TVGLA, 2015). 

 

4 Realidade Aumentada (RA) 

 

A realidade aumentada é uma interação de gráficos tridimensionais virtuais sobrepostos 

ao ambiente real, os quais são exibidos em tempo real, através da utilização de um 

dispositivo tecnológico. Podem ser exibidos gráficos, tabelas, imagens, sons e 

animações (AZUMA, 1997). 

Um sistema de realidade aumentada gera uma visão composta para o usuário, sendo, 

portanto, uma combinação de cena real, vista pelo usuário e uma cena virtual gerada 

pelo computador, o qual engrandece a cena com a adição de informações. Objetos 
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virtuais podem ser manipulados como reais pelos usuários, criando interatividade e 

permitindo uma experimentação livre de riscos, cujo o limite é a criatividade dos 

envolvidos no processo (VALLINO, 1998). 

Ribeiro (2012) considera que a RA é quase que um upgrade da RV. Fernandes e 

Sánchez (2008) a consideram  uma variação desta, basicamente o mesmo conceito. 

Enquanto a Realidade Virtual faz com que o indivíduo seja imerso em um ambiente 

virtual sintético, não sendo possível ver ou interagir com o mundo real, a Realidade 

Aumentada integra elementos virtuais ao ambiente físico, combinando ou sobrepondo 

objetos e sons. A RA complementa o ambiente real, ao invés de substituí-lo, fazendo 

com que o usuário tenha a percepção que os objetos virtuais coexistem de fato 

(RIBEIRO, 2012; FERNANDES & SÁNCHEZ, 2008; AZUMA, 1997). 

Um sistema de RA deve necessariamente apresentar três características: integrar 

elementos virtuais, gerados por tecnologia computacional a um ambiente real; 

responder, de forma interativa, em tempo real; alinhar elementos reais e virtuais em três 

dimensões (SANTEE, 2012; TORI, 2009; AZUMA,1997). 

A RA faz com que determinados produtos tenham seus atributos destacados, através de 

dispositivos que permitam explorar o objeto, a exemplo dos smartphones (RIBEIRO, 

2012). Essa tecnologia tem vasto campo de aplicação podendo auxiliar profissionais a 

compreender um espaço de forma mais eficaz pois estes podem visualizar seus projetos 

de forma aprofundada e intuitiva (FERNANDES & SANCHEZ, 2008). 

 

4.1 Realidade Aumentada Aplicada à Publicidade 

 

A realidade aumentada permite que o usuário interaja com campanhas publicitárias, 

fazendo com que o público se sinta mais próximo da marca, pois no lugar de passar do 

papel para o monitor, a RA migra do monitor para o ambiente real, o que torna um 

“dispositivo de saída” para suas criações virtuais (TORRI, 2009). 

O jogo Pokémon Go, da Niantic rompeu padrões, e se tornou destaque mundialmente. 

Lançado em junho de 2016, este jogo, combina perfeitamente realidade aumentada e 

geolocalização, de maneira que os usuários passam a procurar pokémons (como são 

chamadas as criaturas de diversas habilidades existentes no jogo) em diversos locais, 
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públicos e privados. Os jogadores saem à caça das criaturas virtuais, fazendo com que 

os usuários se exercitem e explorem novos locais (VALERY, 2016).  

O game Pokémon Go é considerado realidade aumentada afirma Lima (2016, apud 

PADRÃO, 2016): 

 
Temos um ambiente de realidade aumentada quando filmamos um 
local, em tempo real, e inserimos objetos virtuais e as cenas formadas 
dão a impressão de que os objetos virtuais pertencem ao mundo real, 
temos um ambiente de realidade aumentada. 
 
 

O game Pokémon Go foi aguardado pelo público brasileiro desde sua estreia, devido à 

enorme repercussão que já havia causado nas redes sociais, no entanto este só foi 

liberado oficialmente a partir de 3 de agosto de 2016, passando a ser um sucesso pelo 

recorde de downloads (DINIZ, 2016). 

De acordo com Nakamoto et al (2012), faz-se de  fundamental importância selecionar a 

tecnologia que mais se adapte à situação em que esta será empregada, além de conhecer 

bem o público-alvo do sistema. É necessário conhecer as qualidades, defeitos e 

limitações das diversas técnicas hoje utilizadas em RA, visto que deverão ser 

extensamente pesquisadas.  

 

5. Hiper-Realidade Virtual 

 

Mais real que a realidade, termo frequentemente associado ao filósofo Jean Baudrillard 

e ao italiano Umberto Eco. 

Com a evolução das tecnologias interativas em três dimensões, novos elementos 

virtuais, comportamentos e reações têm sido incorporados à interação do usuário, 

tornando-a mais aprimorada. Essas interfaces no espaço 3D, as quais incorporam 

objetos virtuais inteligentes ao ambiente real, são denominadas hiper-realidade virtual. 

(KIRNER & KIRNER, 2011). 

De acordo com Kirner e Siscouto (2007), a Hiper-realidade Virtual (HR) é o próximo 

passo da evolução das interfaces, e pretende melhorar a combinação do mundo real com 

o virtual, fazendo o uso de elementos novos e hábitos para facilitar e potencializar a 

interação do usuário com os recursos e ferramentas de que ele necessita. 
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A definição aceita de HR foi dada por Tiffin & Terashima (2001, p.4): “Hiper-realidade 

é a capacidade tecnológica de combinar realidade virtual, realidade física, inteligência 

artificial e inteligência humana, integrando-as de forma natural para que o usuário possa 

acessá-las”. 

Ambientes de HR permitirão estar presente em um lugar sem estar fisicamente neste 

ambiente. Será possível a criação de objetos ou formas de vida imaginárias ou 

artificiais, gerados por computador, em um ambiente misturado. Corpos reais e virtuais 

estarão posicionados em um mesmo lugar, criando um novo mundo, o chamado Hiper 

World (KIRNER & SISCOUTO, 2007; TIFFIN & TERASHIMA, 2001). 

 

5.1  Magic leap 

 

Fundada em 2010, por Rony Abovitz, a start-up de tecnologia Magic Leap Inc. propõe-

se a desenvolver uma nova maneira de interação homem-máquina, prometendo 

desenvolver uma plataforma computacional a qual permitirá a seus usuários 

combinarem a experiência digital com suas vidas físicas (HEMPEL, 2016). 

Existem ainda muitas especulações sobre o funcionamento da Magic Leap, Abovitz 

afirma que são criados sinais no campo de luz digital os quais imitam as obras de visão 

de forma nunca feita antes, o cérebro capta através dos olhos e renderiza  as imagens da 

mesma maneira que um computador, a Magic Leap pretende clonar esse processo 

fazendo-o digitalmente (HEMPEL, 2016).  

Em 16 de junho de 2016 a Magic Leap realizou uma parceria com a Lucas Films, a qual 

tem o objetivo de tornar experiências possíveis para interfaces de RA e RV, bem como 

desenvolver conteúdos para franquias como Star Wars (RUBIN, 2016). 

Abovitz planeja promover uma revolução na maneira como os usuários possam interagir 

com o meio digital, sem o uso de computadores ou dispositivos HMD. Entretanto, 

Brinkmann (2014) afirma que essa possibilidade está descartada pelo seu próprio 

idealizador, alegando que wereables6 serão necessários.  

A  Magic Leap está tentando fazer uma abordagem diferente em relação aos 

concorrentes, pois a sua tecnologia não pode ser comparada à experiência que outros 

equipamentos proporcionam, e de acordo com seus criadores, tampouco deve ser 

                                            
6 Tecnologia vestível (CAMBRIDGE DICTIONARY, 2016). 
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classificada como RA. Na RV o usuário é transportado para o mundo digital, na Magic 

Leap parte do mundo real é sobreposto pelo virtual (ETHERINGTON, 2014). 

De acordo com Metz (2015), os criadores evitam discutir o funcionamento da 

tecnologia, sabe-se apenas que se baseia em um pequeno projetor que utiliza luzes sobre 

uma lente transparente, desviando a luz na retina. De acordo com Carman (2016) foi 

demonstrado que é possível utilizar a tecnologia de Abovitz para simular objetos em 

espaço físico e comprá-los, utilizando apenas comando de voz. 

Muito ainda se especula sobre a Magic Leap, porém, de acordo com Brandon, a 

primeira linha de produção construirá protótipos que se assemelham a unidades do 

produto final (BRANDON, 2016). 

 

5.2 Hiper-Realidade Virtual e Publicidade 

 

Atualmente, não existem produções hiper-reais voltadas para publicidade, pois esta 

tecnologia ainda está em processo de desenvolvimento. Os desafios encontrados na 

recente implantação de RV e RA são multiplicados quando se fala em HR, uma vez que 

dependem diretamente da qualidade da internet, softwares, e profissionais capacitados 

para desenvolver conteúdo interativo 3D. 

Muito pode ser feito futuramente utilizando a Hiper-realidade virtual em termos de 

publicidade, um exemplo, seria a criação de personas para as marcas e através destas 

comunicar-se com os consumidores, fato que já acontece nas redes sociais, onde os 

usuários interagem no perfil do mascote da empresa como se esta fosse a própria marca, 

mas, com a HR, isto aconteceria de forma mais inteligente e interativa, desenvolvendo 

características e inteligência próprias da persona. 

Outro exemplo seria o uso de HMD para que o usuário visualize o anúncio em segundo 

plano, usando-se de marcadores fiduciais impressos em displays, busdoor, outdoors, 

fachadas, entre outros. Acredita-se que seja possível estabelecer chaves de ativação para 

a mensagem, de acordo com o perfil de cada pessoa, de forma semelhante ao que 

acontece atualmente nos e-commerces e redes sociais utilizam para avaliar o perfil do 

usuário, como acessos e cliques, e então exibir anúncios que surtam maior efeito. 

Somando estas ferramentas aos recursos disponíveis na HR poderíamos revolucionar a 

maneira de comunicar a marca ao consumidor. 



 

 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 
Um outro ponto que poderia ser explorado é o marketing no momento da compra. 

Marcadores fiduciais presentes na embalagem poderiam apresentar os benefícios do 

produto, certificações de origem, selos de qualidade ou outras informações que o 

desenvolvedor julgue relevante de forma descontraída. Para exemplificar, algumas 

empresas apresentam, atualmente, na embalagem do produto um código que pode ser 

digitado em um site e então acompanhar a cadeia de produção do produto. Com a 

tecnologia HR, o consumidor simplesmente olharia para o marcador e as informações 

seriam projetadas diante de seus olhos. 

O mapeamento de espaço físico e objetos tridimensionais com objetivo de simular 

produtos em sua aplicação já é empregado por dispositivos de RV e RA, porém ainda é 

feito de forma rudimentar. Espera-se que a hiper-realidade virtual revolucione este meio 

permitindo que os usuários a utilizem de maneira precisa e extremamente intuitiva. 

Entre outros usos que poderiam ser citados, cabe aos designers e publicitários criarem 

novas maneiras de transmitir a mensagem ao público alvo, da mesma forma que a 

comunicação foi revolucionada após a invenção da prensa de Gutenberg, vivencia-se 

uma nova transformação, em que mensagens veiculadas em formato bidimensional 

passarão a ser veiculadas em formato tridimensional. Vale lembrar que além da 

produção de conteúdo 360º, os desenvolvedores enfrentam o desafio de produzir 

conteúdo dinâmico, em que todos os aspectos digitais e reais são de extrema 

importância para ao resultado final. 

 

Considerações Finais 

 

Apesar de ainda pouco difundidos, os ambientes virtuais podem ser muito promissores 

na área de publicidade. Acredita-se que após a popularização e o barateamento dos 

dispositivos as ferramentas de virtualização do mundo real serão mais exploradas pelos 

desenvolvedores, incrementando também a área de marketing.  

As realidades virtual e aumentada aplicadas a publicidade, encontram-se em fase de 

experimentação, concepções estéticas e narrativas estão sendo aplicadas pelas marcas. 

Ao desenvolver novas peças publicitárias em que se utilize desta tecnologia é 

fundamental observar quais são os requisitos tecnológicos envolvidos e o público alvo a 

que se destina, objetivando que a mensagem seja alcançada. 
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Através dos exemplos citados, pode-se constatar que com o auxílio das Realidades 

Virtual e Aumentada, é possível vivenciar as mais ousadas experiências, sem correr 

riscos que seriam inerentes à empreitada.  

A Realidade Virtual e a Realidade Aumentada alinhada a publicidade experimenta um 

novo tipo de envolvimento com os consumidores, uma vez que é possível utilizá-las nas 

mais variadas aplicações. A hiper-realidade virtual assegura que teremos sistemas mais 

autônomos fazendo com que o usuário possa interagir com a peça publicitária sendo 

surpreendido por eventos disparados a partir de suas próprias ações. No entanto, 

produtos que não possuam interação ou dependam exclusivamente de sentidos como 

olfato e paladar não são interessantes para esse tipo de aplicação. 

O empreendimento de Abovitz, embora seja misterioso, se cumprir ao que se destina, 

poderá ser uma ferramenta de extrema importância para a publicidade, pois além da 

demonstração de como os objetos virtuais se inserem no ambiente, possibilita-se, 

posteriormente, comprá-los; ademais, a interação e a facilidade de lidar com esses 

sistemas, neste sentido, tendem a ser expandidas significativamente.  

O presente artigo é apenas uma parcela do que pode ser estudado sobre o tema, visto 

que são inúmeras as possibilidades de abordagem. A criatividade dos profissionais da 

área publicitária e de design somadas a tecnologia é fator de extrema importância para 

que ocorram mudanças radicais na forma de comunicar um produto ou marca. 
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