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RESUMO 

Nos dias atuais, alguns dos gargalos notados entre colaboradores em quaisquer 

áreas de atuação e mercado são notados em função do desempenho, 

atingimento de objetivos, integração entre participantes e consequente 

administração de processos, aos quais resultam em menor encadeamento a 

etapas e compreensão às respectivas culturas organizacionais às quais estejam 

inseridos. Em particular no Brasil, nota-se, em função das diferentes estruturas 

administrativas e perfis empresariais, como regimes de contratação ou mesmo 

tipos de empresas, como de natureza familiar, microempresa, sociedade ou em 

detrimento do porte, aspectos que determinam condições para manutenção e 

ampliação de seu market share, como relacionamento entre envolvidos, 

interação entre esferas e comunicação multilateral, permitindo, de forma 

assertiva, o cumprimento de operações e alinhamento entre as propostas 

desejadas. Segundo o SEBRAE (2017), o clima organizacional, por meio do 

investimento em pessoas, cultura bem transmitida, além de valores 

compartilhados, aumenta o impacto positivo da liderança em relação ao 

comportamento de funcionários. Neste sentido, ao se notar uma disparidade na 

comunicação entre envolvidos nos diversos níveis organizacionais, como 

estratégico, tático ou operacional, pressupõe-se que uma maior imersão a 

questões pertinentes ao interesse da instituição seja partilhada de forma efetiva, 

a fim de compor a participação coletiva, colaborativa e imersiva, de modo que 

resultados sejam construídos conforme a compreensão de processos se deem 

de forma clara, transparente e irrestrita. Este projeto intenciona, por meio de 

recursos de realidade aumentada, adotando-se aplicativos que possam ser 

utilizados em diversos canais e meios, permitir maior acessibilidade a ambientes, 

processos, propostas e interação aos mais diversos níveis hierárquicos, aos 

quais permitirão aos envolvidos maior compreensão a estruturas e resultados 

esperados, facilitando desde visualização a aspectos de cunho operacional, 

técnico até o estreitamento e relacionamento entre níveis hierárquicos, além de 

permitir maior produtividade e redução de custos, uma vez que tal integração 

ocorrerá remotamente, evitando-se deslocamentos desnecessários ou inviáveis.  

 



 

OBJETIVO 

Permitir maior integração entre processos e interação a participantes, de modo 

a ampliar a produtividade e redução de custos, mediante a implementação de 

uma interface de comunicação apoiada em realidade aumentada, ao qual uma 

aplicação, podendo adotar múltiplas plataformas operacionais e mediante a 

adequada customização à cultura organizacional vigente, permita facilitar o 

atendimento a objetivos, treinamentos ou quaisquer necessidades que venham 

a surgir.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Através de um mapeamento de necessidades relacionadas à instituição que 

deseje adotar uma ferramenta complementar à gestão, bem como uma maior 

compreensão à cultura organizacional vigente, espera-se elaborar um ambiente 

colaborativo, mediado por recursos de realidade aumentada, mídia ou mesmo 

plataformas operacionais diversas, visando maior portabilidade, acessibilidade e 

imersão aos colaboradores. A implementação dar-se-á por meio de 

determinação da estrutura organizacional vigente, níveis hierárquicos, ramo de 

atuação e perfis participantes, ao qual, adotando-se uma plataforma de controle, 

interface interacional, desempenhando ambiente háptico necessário para uma 

imersão que aproxime operações, processos e relacionamento máquina-

colaborador. 

 

METODOLOGIA 

Por meio de pesquisas bibliográficas em revistas especializadas, grupos de 

pesquisas ligados a interfaces máquina-humano, coleta de necessidades a 

empresas de diversos portes e setores, pode-se obter uma base de dados que 

respalde a necessidade e futura implementação de ferramentas que 

proporcionem retorno positivo em organizações. 

 



 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo necessidades mercadológicas, estruturais e ambiente de trabalho, 

pretende-se, com este estudo, mapear a necessidade na utilização de recursos 

que visem otimizar, amplificar e imergir colaboradores nos mais diversos setores 

e empresas, de acordo com suas culturas organizacionais, de modo a maximizar 

a integração, comunicação, proporcionando maior compreensão a processos, 

etapas, proximidade entre colaboradores, redução de custos diversos 

(deslocamento, operacionais e tempo, entre outros), de acordo com as 

características de cada empresa. 
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