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1. RESUMO 

 

É fato que a realidade virtual é uma das megatendências inovadoras da 

Indústria 4.0. Todas as empresas devem estar preparadas para a utilização e melhoria 

de suas organizações por meio dessas tecnologias, sendo não só uma condição de 

vantagem competitiva, mas podendo ser entendida como algo relacionado à própria 

sobrevivência no mercado. Em organizações ligadas ao ramo de ambientes 

planejados, essa tecnologia proporciona maior interação entre o usuário e tais 

ambientes e, dessa forma, possibilita maior experiência sensitiva, podendo aumentar 

o nível de satisfação dos consumidores. Esse recurso tecnológico proporciona a 

otimização do espaço físico e o aumento da eficiência operacional. Diante disso, a 

pesquisa teve como objetivo identificar as potencialidades do uso da realidade virtual 

imersiva em empresas do ramo de comércio e/ou indústria de ambientes planejados 

e se há entraves para sua utilização. O estudo foi realizado no município de Jales, 

interior do estado de São Paulo, com todas as treze empresas de comércio e/ou 

indústrias de ambientes planejados localizados na cidade.  Identificou-se que 

nenhuma dessas organizações faz uso dessa tecnologia, mesmo entendendo que 

acrescentaria maior satisfação aos clientes e consequentemente maior volume de 

vendas. Grande parte dos entrevistados afirmou participação em eventos ligados às 

inovações tecnológicas do ramo abordado. Eles também disseram que o principal 

entrave para a utilização da realidade virtual imersiva é a dificuldade em manusear 

essa tecnologia, isto é, falta mão de obra especializada. Todos entendem como 

importante a utilização de uma consultoria especializada em realidade virtual imersiva 

como forma de auxiliá-los na aplicação e utilização desse recurso.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Quando se fala em Realidade Virtual (RV), a maioria das pessoas logo pensa 

em jogos interativos ou naquelas cabines de cinema 6D com trajetos de montanha-

russa e cadeiras automatizadas que se movem. Segundo Klug (2018), “De fato, ela 

nasceu com um apelo muito forte para o uso no entretenimento. Entretanto, é no 

mundo real que ela realmente agrega valor.” 

A Realidade Aumentada (RA), por sua vez, revolucionou o mundo dos jogos 

com Pokémon GO. No entanto, atualmente, também é uma importante ferramenta 



interativa que permite aos usuários experimentar móveis em diversas posições de um 

mesmo ambiente real, conforme Fialho (2018). 

No ramo moveleiro, de acordo com Heidegger (2018): 

As tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual no 
varejo de móveis se apresentam como uma nova estratégia de 
mercado. A convergência entre a evolução da tecnologia e o 
desejo do consumidor de vivenciar diferentes experiências, 
levam os grandes varejistas a repensar os seus modelos. 
 

Os primeiros projetos de decoração, design de interiores e móveis planejados, 

provavelmente, eram desenhados à mão no papel. Em seguida, vieram os softwares 

de modelagem 3D que criavam ambientes virtuais realísticos. Atualmente, a RV já 

possibilita a imersão do cliente nesses ambientes planejados. Klug (2018) afirma que:  

Se a Realidade Virtual não existisse, o uso das imagens 3D 
continuaria atendendo o mercado. Mas, se voltarmos um pouco 
mais no tempo, poderíamos fazer a mesma afirmação caso os 
softwares de modelagem 3D não fossem criados. Para a nossa 
facilidade e comodidade, as coisas evoluem. 
 

Uma reportagem publicada em 2017 pela Revista Exame apontava a RV e a 

RA como megatendências da inovação na Indústria 4.0. Portanto, estudar e avaliar 

sua aplicação será fundamental na difusão dos conhecimentos pertinentes a tal 

tecnologia. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar as potencialidades no meio empresarial e os principais entraves 

para a utilização/aplicação da realidade virtual imersiva no ramo de comércio e/ou 

indústria de ambientes planejados no município de Jales. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O presente estudo busca especificamente a apresentação e melhor 

compreensão dos seguintes tópicos:  



• Verificar o nível de conhecimento de empreendedores a respeito da 

realidade virtual imersiva e seus benefícios no ramo de comércio e/ou indústria 

ambiente planejados; 

• Identificar se há entraves para aplicação e utilização da realidade virtual 

imersiva nessas empresas; 

• Verificar a possibilidade da utilização de serviço de consultoria 

especializada em realidade virtual imersiva nessas empresas de ambientes 

planejados; 

• Avaliar os resultados do estudo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O levantamento de dados e investigação dos entraves para a aplicação da 

realidade virtual imersiva foi realizado com empresas do ramo de comércio e/ou 

indústria de ambientes planejados do município de Jales, estado de São Paulo, o qual 

apresenta população estimada em 50.112 habitantes (IBGE/2018). Latitude: 20º 16' 

08" S - Longitude: 50º 32' 45" W - Área: 369,8 Km2. 

 

4.2 MÉTODO UTILIZADO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Foi realizada pesquisa bibliográfica, na qual utilizaram-se fontes diversas, tais 

como: livros, artigos, periódicos, revistas eletrônicas, sites e reportagens. Quanto aos 

objetivos, realizou-se uma pesquisa descritiva, que se preocupou em observar os 

fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los sem a interferência do 

pesquisador, sendo utilizados formulários padronizados para a coleta dos dados. 

Para identificação das empresas do ramo de ambientes planejados, utilizou-

se do banco de dados da Prefeitura Municipal de Jales, ou seja, os cadastros de 

empresas de comércio e indústria do ramo com alvará de funcionamento ativo. 

Totalizaram-se 13 empresas que atendiam a essas condições. Todo o universo 

participou do estudo. 

Para a coleta de dados, realizaram-se entrevistas com os proprietários ou 

gerentes das empresas no dia 24 de agosto de 2018, na qual foram utilizados 



formulários compostos de dez questões fechadas e uma aberta para identificar: 1- o 

nível de conhecimento dos entrevistados quanto ao tema abordado; 2- o uso da 

tecnologia; 3- se há entraves para a aplicação da realidade virtual imersiva nas 

empresas do ramo estudado na cidade de Jales/SP.  Quanto à abordagem do 

problema, a pesquisa se caracteriza como quantitativa e qualitativa.  

Os dados coletados foram tabulados por meio de planilha eletrônica, 

analisados e expostos de forma descritiva. Por fim, as literaturas pesquisadas e as 

análises realizadas permitiram que os autores chegassem às considerações finais 

sobre o tema. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com Kirner e Siscoutto (2007, p. 7), realidade virtual ou RV pode 

ser caracterizada como uma “interface avançada do usuário”, sendo possível a 

visualização, movimentação e interação do usuário, em tempo real, em ambientes 

tridimensionais gerados por computador. 

Rodrigues e Porto (2013, p. 99) utilizam uma definição mais simples de RV, 

caracterizando-a como uma “simulação de um mundo real, ou apenas imaginária 

gerada por computador”. 

Segundo Tori e Kirner (2006), pode-se classificar RV em não imersiva e 

imersiva. A não imersiva ocorre quando o usuário é transportado apenas parcialmente 

ao mundo virtual, entretanto sua percepção continua sendo predominantemente de 

estar no mundo real. Para tanto, se faz necessária a utilização de uma janela (monitor 

ou projeção, por exemplo). 

De acordo com Tori e Kirner (2006, p. 8): 

A realidade virtual é imersiva quando o usuário é transportado 
predominantemente para o domínio da aplicação, através de 
dispositivos multi-sensoriais, que capturam seus movimentos e 
comportamento e reagem a eles (capacete, caverna e seus 
dispositivos, por exemplo), provocando uma sensação de presença 
dentro do mundo virtual. 

 

Com os avanços tecnológicos, também surgiu outro tipo de mecanismo de 

ampliação da realidade, a chamada realidade aumentada (RA). Diferentemente da 

RV, a RA permite a interação com o mundo virtual, de maneira mais natural, sendo 

desnecessário treinamento ou adaptação, pois esse tipo de tecnologia mantém o 



usuário no seu ambiente físico e transporta o ambiente virtual para o espaço do 

usuário. Já a realidade virtual transporta o usuário para o ambiente virtual, causando 

maior necessidade de adaptação (TORI; KIRNER, 2006). 

Cronologicamente falando, a tecnologia tema deste trabalho foi desenvolvida 

e começou a evoluir antes mesmo de a expressão RV ser criada. Tal termo foi 

elaborado em meados da década de 1980 pelo artista e pesquisador Jaron Lanier 

(TORI; KIRNER, 2006; FIALHO,2018). 

Em uma breve linha do tempo, Tori e Kirner (2006, p. 4) sintetizam os 

primeiros passos dessa tecnologia afirmando que: 

Coube a um cineasta, na década de 1950, a concepção do primeiro 
dispositivo que propiciava a imersão dos sentidos do usuário em um 
mundo virtual tridimensional, a um engenheiro, na década de 1960, a 
construção do primeiro capacete de realidade virtual e a um 
profissional misto de artista e cientista da computação, na década de 
1980, a proposta do termo que veio a consolidar-se como 
denominação da área tema deste livro. 

 
Na década de 1950, o cineasta Morton Heilig já idealizava um cinema futurista 

imersivo, concepção que resultou na criação do Sensorama em 1962, uma máquina 

capaz de imergir o usuário no contexto do filme. Ivan Edward Sutherland, Engenheiro 

Elétrico e Cientista da Computação, produziu o primeiro capacete de RV em 1968, 

equipamento que ficou conhecido como a Espada de Dâmocles (FIALHO, 2018). 

Após a invenção de Sutherland, a evolução das interfaces relacionadas à RV 

limitou-se, por quase três décadas, à tímida capacidade tecnológica da época para a 

produção dos capacetes, luvas, óculos estereoscópicos e mouse 3D. Entretanto, 

Agrela (2016) afirma que “Essa indústria, que começou a se desenvolver nos anos 

1990 e atraiu a atenção do público nos últimos tempos, tem crescimento anual 

estimado de 41,2% até 2025 e estará avaliada em 130 bilhões de dólares na metade 

da próxima década.” 

Na década de 1990, um arquiteto já conseguia navegar entre os móveis de 

um ambiente planejado observando seus detalhes antes mesmo da obra começar 

(NETTO et al., 1998). Desde então, a RV vem sendo utilizada por arquitetos, 

engenheiros e outros profissionais ligados ao ramo de ambientes planejados. 

A popularização da realidade virtual imersiva foi impulsionada por Palmer 

Luckey, um universitário que descobriu como fabricar óculos de RV em 2012, 

tornando-a mais acessível aos consumidores. Consequentemente, diferentes áreas 



passaram a usufruir dos benefícios dela, tais como: educação, jornalismo, marketing, 

arquitetura, engenharia, medicina e psicologia (UDACITY, 2017). 

Em busca da otimização do espaço físico e do aumento da eficiência 

operacional, a rede Via Varejo foi pioneira no uso da realidade virtual imersiva como 

ferramenta auxiliar de compra (HEIDEGGER, 2018). Uma pesquisa realizada pela 

Worldpay, empresa especializada em processamento de pagamentos, mostrou que 

73% dos brasileiros querem utilizar a RV em suas compras (WORLDPAY, 2018).   

Os profissionais que trabalham com móveis planejados, arquitetura ou design 

de interiores têm cinco motivos básicos para usar a realidade virtual imersiva: grandes 

empresas já utilizam (Italínea, Madeirol, Criare e Neetzen); os softwares de 

modelagem 3D atuais são capazes de gerar conteúdos imersivos; plataformas web e 

aplicativos mobile se multiplicaram; o investimento é baixo; e o feedback dos usuários 

é positivo (KLUG, 2018). 

Em relação ao investimento necessário, uma loja de móveis planejados, por 

exemplo, que já utilize softwares como Promob ou Sketchup, não precisará investir 

em outros modeladores 3D. Essa empresa precisará adquirir um smartphone com 

giroscópio (a partir de R$1.500,00), um aplicativo de RV (muitos são gratuitos e os 

pagos têm preços a partir de R$49,90) e óculos de RV (modelos que unem qualidade 

e boa sensação de imersão partem de R$190,00). 

Quanto ao uso da tecnologia, o procedimento é simples, e vários tutoriais, 

disponíveis na internet, explicam o processo passo a passo. Após elaborar o projeto, 

ele deverá ser transformado em uma imagem 360º para que o aplicativo de RV, 

acoplado aos óculos, faça a imersão do usuário no ambiente virtual. 

 

6. RESULTADOS 

 

Entre as empresas pesquisadas, quanto ao tempo de atividade no mercado, 

verificou-se que 31% têm até 5 anos de atuação no ramo de comércio e/ou indústria 

de ambientes planejados, o mesmo percentual ocorre com os períodos de 6 a 10 anos 

e mais de 21 anos. Apenas 7% enquadraram-se no intervalo de 11 a 15 anos. Nenhum 

dos respondentes possui tempo de mercado de 16 a 20 anos (0%). 

Quando perguntados sobre a frequência de participação em feiras, 

congressos, eventos e encontros ligados às inovações tecnológicas para o ramo de 



ambientes planejados, a grande maioria (77%) afirmou que participou desses eventos 

nos últimos 12 meses, e apenas 23% declararam não ter participado. 

Para os 77% dos pesquisados que afirmaram terem participado dessas feiras, 

congressos, eventos e encontros nos últimos 12 meses, 60% responderam que o 

tema realidade virtual imersiva foi abordado. Já os demais (40%) admitiram que não. 

Ainda entre aqueles que indicaram que o tema realidade virtual imersiva não foi 

abordado, comentaram que nesses eventos constataram que o foco foram tecnologias 

de produção e não tecnologias de demonstração e comercialização. 

No que diz respeito a outros tipos de contato com o tema realidade virtual 

imersiva, por meios especializados em ambientes planejados, tais como, revistas, 

periódicos, internet, documentários, etc., 62% dos pesquisados afirmaram que tiveram 

contato, enquanto os demais (38%) disseram que não. 

Todos os entrevistados (100%) declararam não utilizar o serviço de realidade 

virtual imersiva em suas organizações. Nota-se, portanto, que apesar de ser uma das 

megatendências inovadoras da era 4.0 para o ramo estudado e de estar cada vez 

mais acessível ao consumidor, as empresas do município de Jales, no interior de São 

Paulo, ainda não utilizam esse recurso. 

Em relação ao entendimento do proprietário ou gerente das empresas 

pesquisadas, pediu-se para que os representantes dessas organizações apontassem, 

em uma escala de 1 a 5, o quanto acreditavam que a experiência de uso da realidade 

virtual imersiva acrescentaria ao nível de satisfação do consumidor (onde 1 para 

prejudicaria e 5 para acrescentaria muito). A grande maioria (69%) afirmou que 

acrescentaria muito e 31% que acrescentaria, ou seja, para todos os respondentes há 

o consentimento de que acrescentaria. Nenhum dos entrevistados (0%) apontou que 

prejudicaria, não acrescentaria ou que seria indiferente. 

Já em se tratando do aumento no volume de vendas dessas empresas de 

comércio e/ou indústria de ambientes planejados, perguntou-se, em uma escala de 1 

a 5 (onde 1 para prejudicaria e 5 para acrescentaria muito), o quanto a aplicação da 

realidade virtual imersiva funcionaria como agente de acréscimo nesse aspecto. Entre 

as organizações pesquisadas, 46% admitiram que tal recurso acrescentaria muito, a 

mesma porcentagem (46%) disse que acrescentaria, e apenas 8% declararam serem 

indiferentes. Nenhuma das organizações (0%) disse que prejudicaria ou que não 

acrescentaria. Assim verifica-se que 92% dos respondentes têm uma visão de que o 

novo recurso tecnológico acrescentaria em volumes de vendas. 



Quando questionados a respeito dos possíveis entraves para aplicação e/ou 

utilização da realidade virtual imersiva em suas empresas, os proprietários ou 

gerentes das organizações puderam optar por: custo, indisponibilidade de 

equipamento no mercado, aceitação do consumidor, dificuldade em manusear essa 

tecnologia/mão de obra e outros (opção na qual o entrevistado poderia dissertar 

acerca do maior entrave em sua opinião). 

Nesta questão, a maioria (62%) afirmou que o principal entrave é a dificuldade 

em manusear a tecnologia/mão de obra; 22% disseram que seria o custo; 8% 

apontaram ser a aceitação do consumidor; e 8% atestaram serem outros motivos. 

Nenhuma das empresas afirmou que a indisponibilidade de equipamento no mercado 

seria um entrave. 

O formulário aplicado também abordou a importância de se utilizar uma 

consultoria especializada em realidade virtual imersiva nas empresas pesquisadas. 

Todos os respondentes (100%) afirmaram que é importante o uso dessa consultoria. 

Ainda a respeito de consultorias especializadas em realidade virtual imersiva, 

as organizações foram questionadas se contratariam esse tipo de serviço. A grande 

maioria (92%) admitiu que contrataria o serviço, e apenas 8% disseram que não 

contratariam. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos mostram que: nos últimos 12 meses, 77% das 

empresas participaram de feiras, congressos, eventos e encontros ligados às 

inovações tecnológicas do ramo; 100% delas admitiram que o uso da realidade virtual 

imersiva acrescentaria ao nível de satisfação do cliente e 92% dessas empresas 

afirmaram que a aplicação desse recurso implicaria no aumento do volume de vendas. 

Mesmo diante desses aspectos, 100% das organizações estudadas não utilizam e/ou 

aplicam a realidade virtual imersiva. 

Ainda de acordo com os dados da pesquisa, para 62% dos entrevistados, o 

principal entrave que justifica o não uso e/ou aplicação da realidade virtual imersiva é 

a dificuldade em manusear ou encontrar mão de obra especializada. No entanto, o 

que se pode observar é que falta conhecimento acerca dessa inovação tecnológica, 

visto que, atualmente, já se pode encontrar tutoriais e exemplos da aplicação da 



realidade virtual imersiva em diversos sites, jornais, revistas, redes sociais, entre 

outros. Além de que a aplicabilidade tem se tornado cada vez mais simples. 

Os dados coletados também evidenciaram que o custo de implantação (24%), 

a indisponibilidade de equipamentos no mercado (0%), a aceitação do consumidor 

(8%) e outros (8%) possíveis entraves integram apenas 38% dos casos. Esse fato 

demonstra que a realidade virtual imersiva está mais acessível, ficando por conta dos 

empreendedores o interesse em buscar a capacitação necessária. 

Outro aspecto observado é que 100% dos respondentes entendem ser 

importante utilizar uma consultoria especializada em realidade virtual imersiva, e 92% 

deles afirmam que contratariam o serviço. Fatos que vão de encontro com o principal 

entrave identificado pelo estudo (dificuldade em manusear essa tecnologia/mão de 

obra). 

Por fim, os pesquisadores ressaltam que o uso da realidade virtual imersiva 

poderia resultar na redução intensiva dos investimentos em showroom, evitando, 

consequentemente, o desperdício dos insumos e recursos (financeiros, mão de obra, 

matéria-prima, etc) necessários para a montagem desses ambientes de 

demonstração. Fato este que traria mais sustentabilidade ao ramo comercial e 

industrial de ambientes planejados. 
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