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RESUMO 
 

Diante da variedade de possibilidades para a integração de ambientes de Realidade 
Virtual (RV) em nossas atividades socioeconômicas e culturais, neste trabalho lançamos 
uma reflexão inicial sobre futuros caminhos para a experiência de consumo através de 
lojas imersivas, também chamada de Virtual Reality Commerce (VR-commerce). 
Problematizamos a exploração do usuário neste ambiente imersivo colocando uma série 
de hipóteses que nos auxiliam a refletir sobre os possíveis aspectos geradores de 
impacto na experiência de compra. Dito isto, torna-se fundamental questionar quais 
seriam os modelos estéticos e funcionais para a criação de um modelo eficiente de 
comércio eletrônico em plataformas totalmente imersivas? Em suma, podemos indicar 
que, com base em experimentos empíricos apresentados por Lohse; Spiller (1999), Hui 
et al. (2013), Slater et al. (2013), Zilles Borba; Zuffo (2016) e Kang (2017), usuários 
preferem uma combinação de cenários 2D e 3D para realizar compras na RV.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Realidade Virtual; VR-commerce; Cibercultura; Mídias 
Digitais; Futuro do Consumo. 
 
 
 
ABORDAGEM SOCIO-SEMIO-TÉCNICA À REALIDADE VIRTUAL 
A popularização dos dispositivos de Realidade Virtual (RV) tem proporcionado uma 
verdadeira revolução na forma como lidamos com os conteúdos digitais. Pela primeira 
vez na história das mídias “estamos diante de uma interface entre humano e máquina 
computacional que permite ao sujeito mergulhar no universo da imagem de forma 
profunda (fisiológica e psicológica)3”, (Zilles Borba e Zuffo, 2016, p.3).   

Mesmo que a RV não seja exatamente uma novidade – os centros de pesquisa de 
universidades e grandes corporações criam simulações com esta tecnologia desde a 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 5 – Comunicação Multimídia do XXII Congresso de Ciências da 
Comunicação na Região Sudeste, realizado de 22 a 24 de junho de 2017. 
 
2 Professor-assistente e Pesquisador no Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da 
Universidade de São Paulo (CITI-USP). Pós-Doutorando em Engenharia Eletrônica na Escola Politécnica 
da USP (EP-USP) sob coordenação do Professor Doutor Marcelo Zuffo. Doutor em Ciências da 
Informação (Comunicação Publicitária) pela Universidade Fernando Pessoa (Portugal), e-mail: 
ezb@lsi.usp.br 
 
3 “À semelhança do cinema, com a clássica imagem em movimento da chegada de um trem que apavora 
o público, a RV dá continuidade à busca pelo maior grau de imersão da audiência no cenário imaginário. 
Afinal, os sentidos são altamente estimulados a acreditarem que o corpo orgânico é transposto para outro 
universo que não seja propriamente o espaço físico”, (ZILLES BORBA; ZUFFO, 2016, p.3). 
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década de 1960 – somente nestes últimos cinco anos que o grande público tomou 
conhecimento de suas potencialidades imersivas. Segundo Graft (2014), este fenômeno 
se deve aos recentes avanços da computação gráfica (a reprodução em tempo real de 
cenários 3D renderizados com elevada qualidade) e à redução de custo na produção dos 
equipamentos tecnológicos (no preço final do dispositivo tecnológico). 

Entre os diversos atributos dos ambientes de RV, Friedberg (2006) sugere que 
seu principal diferencial é a capacidade de gerar experiências interativas naturais para o 
usuário. Isto é, as interações entre usuário (real) e ambiente/conteúdo (virtual) são 
mediadas por interfaces multissensoriais que estimulam sensações objetivas da pessoa 
(visão, audição, tato, propriocepção, cinestesia) e, consequentemente, permitem que 
sejam realizadas operações naturais do plano físico no contexto virtual (falar, tocar, 
manipular, gesticular, caminhar, correr, etc.). Por exemplo, mais do que visualizar 
objetos tridimensionais numa tela plana e interagir com eles através de equipamentos de 
controle que fazem representações metafóricas de nossa ações motoras (joysticks, 
gamepads, mouses e teclados), os atuais dispositivos de RV permitem-nos mergulhar no 
mundo sintético ao fazer a transposição de nossas operações do mundo real para o 
virtual através de sensores que rastreiam o posicionamento do corpo, os gestos e os 
movimentos do usuário.   

Ao compreender as potencialidades intrínsecas na agencia usuário-ambiente 
virtual, parece-nos claro que os cientistas da comunicação têm, nestes próximos anos, 
um papel fundamental de estudar as transformações socio-semio-técnicas acarretadas ao 
uso destes dispositivos. Como aponta Ferreira (2007), mais do que pensar a engenharia 
de hardware precisamos refletir sobre os impactos sociais, semióticos e tecnoculturais 
resultantes das relações e intersecções entre dispositivos, processos sociais e processos 
comunicacionais. (Figura 1).  

 
Figura 1: relações e intersecções na agência usuário-ambiente virtual 

Fonte: adaptado de Ferreira (2007) 

 
Nesta linha de pensamento, e referenciando outros pensadores que lançam 

discussões à luz de ideias mcluhanianas – “o humano molda as ferramentas e depois 
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elas moldam o humano” (McLuhan, 1964, p.9)4 – como Sodré (2001)5, Jenkins (2009)6 
e Zilles Borba; Zuffo (2016)7, concordamos que as interações por meio de tecnologias 
digitais são extensões do humano e influenciam diretamente o seu comportamento. 

Quando você quer falar de mudança, de transformação social, você tem que 
pensar essa mudança a partir dos pressupostos, das categorias a priori em que a 
experiência, os fenômenos vão emergir, que são o espaço e o tempo. Tempo real 
e espaço virtual estão operando um redimensionamento do espaço temporal 
clássico, da temporalidade clássica, o real e o virtual. Aí está um ponto de poder 
que dá a especificidade do objeto da comunicação, exigindo uma nova 
antropologia ético-política da comunicação ou uma nova teoria da comunicação. 
Um desafio de redescrever o homem diante das novas tecnologias: esta é a 
questão da antropologia ético-política da comunicação. Redescrever como o 
homem, o indivíduo, o sujeito humano se situa diante de uma sociedade que é 
por inteira, mesmo nas suas zonas de pobreza, atravessada por tecnologias. 
Depois, levar em conta as transformações da consciência, dos jovens que agora 
estão brincando o tempo inteiro com computador, com videojogos, sob o 
influxo de uma ordem cultural que é de ordem simulativa (Sodré, 2001, p.2). 
 

Ao assumir o posicionamento socio-semio-técnico, em que consideramos ser 
impossível analisar o comportamento e a cultura humana sem incluir as relações sociais, 
semióticas e técnicas com os dispositivos de mídia, assumimos que a RV possui um 
elevado potencial de extensão de nossas atividades rotineiras para um espaço de 
simulacros e simulações tecnológicas (Baudrillard, 1994). Isto é, se a web já vem 
atuando como um canal que estende nossa vida no ciberespaço através de 
representações metafóricas, através da RV temos uma simulação que faz analogias à 
estética e funcionalidade destas operações digitais. Como diria Friedberg, estamos 
deixando de lado o modus operandi para assumir uma relação cada vez mais natural 
com os cenários virtuais.  E, por mais que a simulação virtual das atividades do nosso 
dia-a-dia ainda não seja uma realidade para as massas, podemos (e devemos) 
acompanhar as movimentações do mercado. Por exemplo, ao adquirir a criadora do 
dispositivo de RV Oculus Rift8 por U$ 2 bilhões, a empresa Facebook nos deu um 
indicador, mesmo que ainda especulativo, de que em breve teremos interações 
totalmente imersivas na sua rede social online. Nos próximos anos, iniciativas como 

                                                
4 Tradução livre: “mankind shape the tools and therefore tools shape mankind”, (McLuhan, 1964,  p.9). 
5 “Estamos assistindo uma multiplicação, uma disseminação das tecno-interações na vida social”, 
(SODRÉ, 2001, p.3). 
6 “Numa cultura de caçadores crianças brincam com arco e flecha. Na sociedade da informação, elas 
brincam com informação”, (JENKINS, 2009, p.185). 
7 “O usuário tornou-se um ser biotecnológico postiço que acopla tecnologias digitais no seu corpo para 
superar suas limitações biológicas mesmo que momentaneamente (vestir a tecnologia para determinado 
fim)”, (ZILLES BORBA; ZUFFO, 2016, p.7). 
8 Disponível em: https://techcrunch.com/2014/07/21/facebooks-acquisition- of-oculus- closes-now-
official 
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esta repetir-se-ão em demais setores: entretenimento, jornalismo, educação, turismo, 
comércio, entre outros9 (Figura 2).  

 
Figura 2: projeção de setores que investirão em RV até 2020 

Fonte: adaptado de Digi-Capital Research (2015). 
 

Diante da variedade de possibilidades para a integração de ambientes de RV em 
nossas atividades socioeconômicas e culturais, neste trabalho lançamos uma reflexão 
inicial sobre futuros caminhos para a experiência de consumo através de lojas imersivas 
(VR-commerce).  

Com a ascensão do consumo de dispositivos de RV, o comércio virtual está 
destinado a ser a praça de compras das próximas gerações. Segundo a empresa 
de pesquisa de mercados Markets e Markets, espera-se que o varejo em RV 
alcance um volume de U$1,4 bilhões em 2020. Grandes corporações do e-
commerce, incluindo E-bay e Alibaba já estão integrando RV na experiência de 
compra online (KANG, 2017, p. 411). 
 

Em suma, problematizamos a exploração do usuário neste ambiente imersivo ao 
realizar observações e reflexões que nos auxiliam a pensar sobre os possíveis aspectos 
que produzem impactos na sua experiência de compra. Dito isto, torna-se fundamental 
questionar quais seriam os modelos estéticos e funcionais para a criação de um modelo 
eficiente de comércio eletrônico em plataformas totalmente imersivas? 
  
   
CARACTERÍSTICAS DOS AMBIENTES DE REALIDADE VIRTUAL 
Conforme Kirner e Tori (2004), RV deve ser compreendida como um modelo avançado 
de interface computacional com o usuário, pois permite a visualização, manipulação e 
interação com os objetos tridimensionais à semelhança de suas operações realizadas no 
mundo físico. “O efeito de real é produzido com apoio de recursos visuais (imagem 3D) 
e interativos (controles, sensores e câmeras) que estimulam a imersão do sujeito no 
palco sintético” (ZILLES BORBA et al., 2015, p.3). Kerckhove (1995) acrescenta que 
cenários imaginários também podem ser explorados na RV, permitindo que o usuário 

                                                
9 Disponível em: http://www.digi-capital.com/news/2015/04/augmentedvirtual-reality-to-hit-150-billion-
disrupting-mobile-by-2020/#.V5EkoaKDfE9 
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tenha a sensação de habitar espaços fantásticos que jamais seriam concebíveis no 
contexto da realidade física. “Nesse espaço de virtualidades possíveis, protagonismo, 
narcisismo e imaginário promovem um amplo teatro de si mesmo, onde é possível ser o 
que se bem entende”, (WEBER; ZILLES BORBA, 2016, p.231). Ou seja, na RV o 
usuário explora simulações de espaços verdadeiros ou, simplesmente, se aventura por 
cenários inconcebíveis no plano material assumindo outra identidade, corpo ou 
morfologia, numa espécie de cirurgia plástica da psique (KERCKHOVE, 1995). 

Segundo Zuffo (2003 apud in RODRIGUES, 2012), três características 
colaboram para uma maior ou menor imersão no cenário virtual: realismo, 
interatividade e envolvimento (Figura 3).  

 
Figura 3: fatores que influenciam a imersão no cenário virtual 

Fonte: adaptado de Zuffo (2003) e Zilles Borba (2016) 
 

No quesito realismo assentam aspectos da percepção audiovisual, como as 
formas, cores, texturas, escalas, proporções e sonoridades dos objetos na cena virtual. 
Por exemplo, cenários 3D que reproduzem os sons e aparência de uma cidade (prédios, 
carros, árvores, transeuntes, conversas, barulhos do trânsito, etc.) produzem uma noção 
de realismo mais ampla do que aquelas vivenciadas em interfaces que fazem metáforas 
aos lugares, pessoas e objetos (pastas, menus, botões, ícones, etc.). A interação indica os 
mecanismos de diálogo entre usuário e ambiente virtual. Assim, quanto mais natural 
forem os movimentos, comandos e operações do sujeito na paisagem eletrônica, mais 
imersiva será a sua experiência. Por fim, o envolvimento está relacionado tanto a noção 
de espaço como à transferência de atenção (THOM et al., 2012). Ou seja, a criação de 
um cenário 360° que circunde o indivíduo é fundamental para gerar o sentimento que 
ele habita o espaço virtual (STEINECKE, 2016). Ao fator envolvimento também deve 
ser acrescentada a capacidade da experiência em manter a pessoa interessada em 
realizar tarefas, missões ou atividades no espaço virtual, o que está diretamente ligado a 
técnicas de storytelling e gamificação (ZILLES BORBA et al., 2017). 
 
EXPERIÊNCIA DE COMPRA: LOJAS FÍSICAS VERSUS LOJAS VIRTUAIS 
Conforme vimos no capítulo anterior, a RV permite que num cenário de loja virtual 
sejam incorporadas tanto características da compra eletrônica como da compra na loja 
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física. Desta forma, considera-se pertinente destacar atributos de ambas as lojas que 
possam ser úteis na construção de uma experiência eficiente, simples e adequada para o 
processo de compra em ambientes de RV. Mesmo que não haja pesquisas profundas 
sobre VR-commerce, Kang (2017) sublinha que existem centenas de pesquisas que 
avaliam as componentes de um canal de compras online (e-commerce) ou tradicional 
(loja física).  

Num estudo empírico validado por entrevistas com participantes, Lohse e Spiller 
(1999 apud in Kang, 2017, p. 411) diagnosticaram quatro atributos essenciais de uma 
loja: mercadoria, navegação e troca de informação (Tabela 1).  

 Loja Física 
(loja tradicional) 

Loja Virtual  
(e-commerce) 

Mercadoria Produtos físicos são apresentados 
em prateleiras, janelas e totens 

Imagens ou vídeos das mercadorias 
são apresentados num website ou 
dispositivo móvel 

Navegação 
Circulação ocorre por corredores do 
prédio; sinaléticas auxiliam a busca 
pelos produtos; o usuário faz muitos 
movimentos físicos. 

Navegação por links através da 
arquitetura do site; função de 
pesquisa para encontrar produtos; 
clique e roll-over para explorar 
informações numa mesma página. 

Troca de 
informação 

Cliente pode olhar, tocar e pegar 
nos produtos; existe a possibilidade 
de conversar com outras pessoas 
sobre os produtos; Pagamento com 
balconista num caixa de saída. 

Ao selecionar uma mercadoria o 
cliente é direcionado para página 
específica do produto; diversas 
mídias para descrever as 
características do produto; avaliações 
de outros consumidores; atribuição 
de nota. 

Tabela 1: fatores que influenciam a imersão no cenário virtual 
Fonte: adaptado de Lohse e Spiller (1999), Hui et al. (2013) e Kang (2017) 

 
A forma como os produtos são apresentados e como o potencial comprador 

navega pela loja possuem um impacto significante no comportamento do consumidor. 
“Os produtos exibidos em determinadas áreas geralmente servem como extensões da 
memória, pois auxiliam o comprador a lembrar de algo que esqueceu na lista de 
compras ou, até mesmo, criam novos desejos de consumo” (Kang, 2017, p.411). Dito 
isto, é natural que nas lojas físicas os consumidores sejam encorajados a navegar a 
diversos pontos do estabelecimento para explorar diversas categorias de produtos. Esta 
característica de navegação não se repete no comercio eletrônico. Segundo Hui et al. 
(2013)., lojas físicas proporcionam uma experiência de prazer superior ao e-commerce 
e, por isso, possuem melhores oportunidades para a promoção de diversos produtos sem 
atrapalhar a experiência do indivíduo. Segundo os mesmos autores, a compra digital 
deve sempre promover um maior nível de conveniência, praticidade e acesso aos 
produtos ou comentários de outros compradores.  
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VR-COMMERCE: REFLEXÕES SOBRE O VAREJO EM CENÁRIO VIRTUAL  
Mesmo que haja um significativo crescimento no número de dispositivos (hardware) e 
conteúdo (softwares) para plataformas de RV, Kang (2017) sublinha que ainda não é 
possível apontar uma melhor forma para explorar ambientes de RV. Diversos setores 
têm realizado experiências nestas plataformas de comunicação e, mesmo que possam 
haver algumas semelhanças estéticas e funcionais, cada projeto possui seus próprios 
objetivos, propostas e finalidades. Por exemplo, mesmo que haja alguma semelhança na 
técnica de composição dos ambientes e navegação do usuário na simulação, um 
supermercado em RV proporcionará uma experiência diferente daquela realizada num 
simulador de guerra para treinamentos militares ou treinamentos de voos comerciais.  

Ao focar o pensamento no varejo em RV, Kang (2017) lança importantes 
questões que costuram os temas discutidos nos capítulos anteriores (características dos 
ambientes de RV e atributos do varejo online e offline): “como os usuários selecionam 
as mercadorias? Como eles manipulam, interagem e navegam pelo cenário 
tridimensional vestindo um Head-Mounted Display (HMD)?”, (p.411).  

Como pouco se foi discutido sobre o assunto até o momento, a autora sul-
coreana realizou experimentos empíricos com três cenários distintos que foram 
avaliados através de testes com usuários: a) loja 2D em RV, b) loja 3D em RV, c) loja 
que combina 2D e 3D em RV. Contudo, cada um deles apresenta condições particulares 
de navegação, visualização e interação com as mercadorias. Neste experimento, o 
comportamento do usuário foi analisado com base em dados do processo analítico 
(percepção da utilidade e da facilidade de uso da ferramenta) e do processo intuitivo do 
usuário (prazer, excitação e domínio durante a experiência) (Figura 4).  

 
Figura 4: Design da experiência do usuário num ambiente de VR-commerce 

Fonte: adaptado de Lohse; Spiller (1999), Hui et al. (2013) e Kang (2017) 
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CENÁRIO 1: LOJA 2D EM RV 
Neste cenário o sistema de visualização e interação são realizados em 2D. Ou seja, os 
produtos da loja são visualizados pelo usuário à semelhança de cum catálogo. 
Basicamente, ao vestir os óculos de RV, a pessoa mergulha numa sala tridimensional e 
tem em mãos um catálogo de produtos com informações em fotos e textos (Figura 5). 

Para acessar detalhes dos produtos, a pessoa também realiza interações 2D 
(clique do mouse ou setas do teclado), numa espécie de interface que apresenta 
vantagens analíticas e intuitivas para o usuário devido à semelhança com a experiência 
de um e-commerce veiculado no canal web. Segundo Kang (2017), a principal 
vantagem deste cenário está ancorada na familiaridade da interface para o usuário. 
Afinal, uma pessoa que lida com conteúdo na web facilmente assimila o modus 
operandi deste ambiente digital (menus, botões, links, etc.). Por outro lado, uma 
interface 2D permite que o usuário visualize uma quantidade limitada de produtos por 
página ou janela. E, também, a sensação de imersão no cenário virtual é extremamente 
baixa, especialmente por não ser viável manipular os objetos em 3D ou navegar 
livremente pelo cenário. 

 
Figura 5: interface 2D com o produtos num cenário 3D 

Fonte: Kang (2017) 

 

CENÁRIO 2: LOJA 3D EM RV 
Neste cenário é sugerida a reconstrução de um cenário virtual à semelhança de um loja  
física. Desde o desenho 3D da arquitetura do estabelecimento até às formas, cores, 
texturas, escalas e sombreamentos das mercadorias são recriadas numa simulação 
realística do que seria a exploração dos corredores de uma loja verdadeira e a 
manipulação dos móveis e objetos de decoração em seis graus de liberdade 
(movimentações e rotações nos eixos X, Y e Z).  

Inicialmente os produtos são apresentados em miniatura, mas ao serem 
selecionados, eles são retirados da prateleira e visualizados numa escala natural e 
proporcional ao ambiente virtual que o usuário está imerso (Figura 6). Também, a fim 
de criar percepções multissensoriais no usuário, alguns aspectos do comportamento 
físico destes objetos foram incorporados na experiência como, por exemplo: 
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sonoridades, gravidade, etc. Ainda, durante as explorações o usuário poderia alterar as 
cores, texturas e escalas das mercadorias selecionadas utilizando os movimentos das 
mãos de forma natural. Para navegar entre corredores e prateleiras o usuário deveria 
realizar movimentos naturais que eram captados por sensores de movimento como, por 
exemplo: caminhar, correr, se abaixar, se levantar, entre outros. 

 
Figura 6: interface 3D com produtos num cenário 3D 

Fonte: Kang (2017) 

 
CENÁRIO 3:  LOJA 2D/3D EM RV 
Neste cenário foram integrados aspectos dos dois cenários explorados anteriormente. 
Ou seja, as manipulações dos produtos e a navegação pelo ambiente possuem elementos 
de interação 2D e 3D (Figura 7).  

As propriedades 2D foram aplicadas majoritariamente na navegação do usuário 
pela loja virtual através de ícones, botões, setas e menus que serviam como atalhos e 
hierarquias para a seleção dos espaço e/ou funcionalidades como, por exemplo: 
selecionar o departamento desejado (luminárias, decoração de quartos, móveis para sala, 
etc.) ou, ainda, visualizar os itens e valores acumulados no carrinho de compras.  

Por sua vez, todos os produtos eram disponibilizados de forma realística no 
ambiente 3D. Isto significa que, apesar da navegação fazer uma metáfora dos 
movimentos reais do humano pelos corredores na loja, no momento em que alguma 
mercadoria era selecionada a exploração tornava-se realística, pois o produto era 
apresentado sob a mesma perspectiva ótica que uma pessoa teria na loja física como, 
por exemplo: formas, escalas, proporções, perspectivas, texturas, cores, iluminações e 
sombreamento. 

 
Figura 7: mistura de interações 2D e 3D com produtos num cenário 3D 

Fonte: Kang (2017) 
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DIAGNÓSTICOS SOBRE AS EXPERIÊNCIAS COM OS TRÊS CENÁRIOS 
Em seus experimentos com os três possíveis cenários para a aplicação do VR-commerce 
Kang (2017) diagnosticou os seguintes fatores de impacto na experiência de compra: 
facilidade da navegação em 2D (processo analítico), preferência pela visualização e 
manipulação dos produtos em 3D (processo intuitivo) e maiores gastos do usuário com 
compras de produtos no cenário que mistura 2D e 3D. 

Sobre as experiências de navegação através de uma interface 2D, a maioria dos 
usuários que participaram no estudo de Kang (2017) indicaram que, apesar da limitação 
na quantidade de produtos apresentados por página, havia uma maior facilidade de 
organização, hierarquia e classificação dos tipos de móveis e objetos decorativos na loja 
virtual. Também, a maioria considerou que este modelo de interface é mais simples e 
dinâmico para o uso, o que potencializa a busca de produtos e, consequentemente, o 
tempo de exploração na loja (objetividade). Isto é, os cenários 1 e 3 foram aqueles em 
que o visitante considerou existir maior utilidade do ambiente de VR-commerce, pois 
demonstraram elevada satisfação durante suas experiências. 

Sobre a visualização e manipulação dos produtos em 3D foi constatado que o 
principal fator de impacto na experiência dos usuários estava relacionado a 
possibilidade de examinar detalhadamente os produtos (elevado senso de controle). 
Entre os participantes foi unanime que este modelo de interface possui um grande apelo 
experiencial e, por isso, gera uma sensação de satisfação mais relacionada à diversão, 
controle e emoção do que de utilidade. Também, foi identificado os usuários que 
exploraram o cenário 2 foram aqueles que visualizaram mais categorias de produtos. 

Por fim, também foi diagnosticado que no cenário 3, que mistura as interfaces 
2D e 3D, os usuários tinham a tendência de comprar mais mercadorias. Isto, 
provavelmente, está associado à configuração de um ambiente que faz uso do que há de 
melhor para otimizar a navegação (2D) e a visualização e manipulação dos produtos 
(3D). Também, neste cenário foi constatado haver uma avaliação emocional e intuitiva 
superior aos demais (prazer, excitação e domínio).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou um mapeamento inicial, porém fundamental, sobre o futuro do 

varejo através de plataformas eletrônicas, nomeadamente: a realidade virtual. Neste 

sentido, além de refletir sobre as características da lojas físicas e virtuais, foram 

apresentados elementos relacionados aos processos analíticos e intuitivos do usuário 

que, consequentemente, nos indicam dados qualitativos sobre sua satisfação e 

comportamento durante a visita num VR-commerce.  Também, para refletir acerca do 
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comportamento do consumidor de forma empírica, foram apresentados três cenários de 

VR-commerce com estéticas e funcionalidades diferentes que já foram estudados por 

outros pesquisadores.   

Em suma, podemos concluir que a mistura de componentes 2D (para navegação) e 3D 

(para a visualização) indicou ser o cenário preferido dos participantes nos experimentos 

de Kang (2017). Isto é, num cenário de VR-commerce, a exploração do ambiente ocorre 

de melhor forma via metáforas de movimentos como por exemplo: cliques e ícones que 

servem de atalhos para páginas e categorias específicas de produtos. Enquanto que a 

visualização dos produtos deve ser realizada com simulações 3D foto-realísticas, 

permitindo ao usuário manipular a mercadoria como bem entender.  

 Para o futuro, com base no mapeamento de teorias e alguns estudos práticos que 

apontamos neste artigo, pretendemos explorar cenários de comércio eletrônico em 

realidade virtual através de testes com usuários que possam nos revelar dados mais 

profundos. Para já, consideramos imperativa a colaboração do trabalho de Kang (2017), 

ao apontar duas categorias de análise imprescindível para a experiência do usuário com 

o VR-commerce: exploração na loja em 2D (navegação) e manipulação do produto em 

3D (visualização e interação).  
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