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RESUMO 

 

Tendo em vista a frequente utilização da realidade aumenta por empresas em suas campanhas 

publicitárias e também no emprego da ferramenta em novos dispositivos tecnológicos de 

vendas, o presente trabalho teve como objetivo central apresentar os resultados obtidos com a 

utilização da realidade aumentada como dispositivo tecnológico na Vending Machine da 

empresa Chilli Beans. Para conclusão deste objetivo, foi necessário esclarecer a diferença 

entre realidade virtual, realidade misturada e realidade aumentada, apresentar os usos da 

realidade aumentada na publicidade e mostrar como as Vending Machines são utilizadas como 

ferramenta de marketing na publicidade. A pesquisa possui uma abordagem qualitativa de 

nível exploratório com coleta de dados através da pesquisa bibliográfica e documental, sendo 

enviado um questionário, via correio eletrônico, para Caito Maia, fundador e dono da Chilli 

Beans e Marinho Ponci, diretor de expansão da empresa. Também foi realizada uma 

entrevista com o empresário santa-mariense Tiago Pereira Haudolb, que possui quatro 

quiosques Chilli Beans. Tal procedimento metodológico permitiu desenvolver o estudo e 

compreender o assunto abordado. 

 

Palavras-chave: publicidade, realidade aumentada, Vending Machine, Chilli Beans. 

 

 

ABSTRACT 

 

Considering the constant use of reality increases by companies in their advertising campaigns 

and also the use this tool in new technological devices of sales, the present work aimed central 

objective present the results obtained from the use of augmented reality as technological 

device in Vending Machine of Chilli Beans company. To complete this objective, it was 

necessary to clarify the difference between virtual reality, mixed reality and augmented 

reality, present uses of augmented reality in advertising and show how the Vending Machines 

are used as a marketing tool in advertising. The research has a approach qualitative of level 

exploratory with data collection through search literature and documents, being sent a 

questionnaire via email to Caito Maia, founder and owner of Chilli Beans and Marinho Ponci, 

director of company expansion. We also carried an interview with businessman santa-

mariense Tiago Pereira Haudolb, who has four kiosks Chilli Beans. This methodological 

approach  allowed to develop the study and understand the subject matter. 

 

Keywords: advertising, augmented reality, Vending Machine, Chilli Beans. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a crescente utilização da mídia digital em campanhas publicitárias, sendo que no 

Brasil os investimentos de publicidade na internet, segundo pesquisa realizada pelo Ibope 

Media, já ultrapassam a marca de R$ 6,5 bilhões, encerrando o ano de 2012 com participação 

de 7% no mercado. Todos os dias surgem novos artefatos tecnológicos que diferenciam esse 

formato de mídia dos demais meios, isto é o que afirma o autor do capítulo sobre Mídia 

Digital, do livro Mídia Dados Brasil: 

 

Há certamente vários aspectos que diferenciam a mídia digital dos demais meios, mas 

talvez nada seja mais gritante do que o fato de surgirem novas opções a cada 

momento. Esta característica do meio poderia ser creditada aos seus poucos anos de 

vida, porém é mais do que isso: ela faz parte da natureza da atividade, fortemente 

influenciada pelas inovações tecnológicas (MÍDIA DADOS BRASIL, 2012, p. 606).  

 

 Pode-se ver então que, um dos fatores que diferencia a mídia digital ou mídia online 

das outras mídias são as inovações tecnológicas, o que tem gerado grandes investimentos em 

publicidade online. Já para Sant’Anna, Júnior e Garcia (2009, p. 268) a “interatividade com a 

informação é a grande diferença da mídia on-line para as tradicionais”. Para os autores, existe 

uma grande preocupação dos publicitários contemporâneos de fazer com que “a mensagem se 

torne uma experiência para o consumidor, simulando uma situação, seja lúdica ou realista” 

(SANT’ANNA; JÚNIOR; GARCIA, 2009, p. 287).  Mas para que isso aconteça de forma 

eficiente, Sant’Anna, Júnior e Garcia (2009, p. 288) afirmam que a informação precisa ser 

“relevante, interessante e deve prender a atenção do receptor da mensagem de modo que ele 

mal perceba a sua interface com o conteúdo”. Percebe-se, então que a interatividade com a 

informação é outro fator importante, pois diferencia o conteúdo trabalhado na mídia online 

dos demais formatos e também busca o envolvimento do público receptor com a mensagem. 

Sant’Anna, Júnior e Garcia (2009, p. 274) afirmam que os “publicitários estão sempre 

procurando novos meios de alcançar seu público-alvo” e uma ferramenta que vem sendo 

utilizada nas campanhas publicitárias inseridas na mídia online, que enquadra-se como 

inovação tecnológica e também como ferramenta interativa, é a realidade aumentada, que 

segundo Azuma citado por Tori, Kirner e Siscoutto é 

 

um sistema que suplementa o mundo real com objetos virtuais gerados por 

computador, parecendo coexistir no mesmo espaço e apresentando as seguintes 

propriedades: combina objetos reais e virtuais no ambiente real; executa 

interativamente em tempo real; alinha objetos reais e virtuais entre si; aplica-se a 
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todos os sentidos, incluindo audição, tato, força e cheiro (AZUMA apud TORI, 

KIRNER e SISCOUTTO, 2006, p. 25). 

 

Explicando de forma mais concisa o processo, essa tecnologia consiste na inserção de 

objetos virtuais tridimensionais gerados por computador no ambiente físico, em tempo real, 

com o apoio de algum dispositivo tecnológico (webcam ou câmera fotográfica do celular), 

usando a interface do ambiente real, adaptada para visualizar e manipular os objetos reais e 

virtuais. Para Frigeri e Zordam: 

 

Por não necessitar de aparelhos complexos para obter o resultado esperado, a 

realidade aumentada apresenta-se como uma maneira de propor uma experiência 

nova para os usuários e um teste para a publicidade. Como o público busca 

novidades que os chamem a atenção, a publicidade vê nessa ferramenta como um 

meio criativo de atingi-las (FRIGERI; ZORDAM, 2010, p. 24).  

 

Como não necessita de equipamentos especiais para reprodução, a realidade 

aumentada (RA
1
) apresenta-se como uma opção para imersão do usuário na publicidade, 

interagindo com o produto ou marca, de forma inovadora e criativa. Um exemplo de 

campanha que utilizou essa ferramenta, para diferenciar-se no mercado e atrair a atenção do 

consumidor, foi da empresa Pepsico, fabricante do salgadinho Doritos. De acordo com 

Ribeiro e Zorzal (2011) no verso de cada embalagem de Doritos, sabor Sweet Chili (Figura 

1), havia um marcador
2
 de RA, que ao ser ativado no hotsite

3
 da ação, liberava um monstrinho 

em três dimensões (3D) chamado Doritos Lover.  

 

 

Figura 1 – A embalagem de Doritos Sweet Chili, com o código de RA. 

Fonte: (FRIGERI; ZORDAM, 2010, p. 36). 

                                                           
1
 A partir deste momento, será utilizada a nomenclatura RA para referir-me a realidade aumentada. 

2
 Marcadores podem ser impressos ou digitais, que ao serem capturados por um dispositivo tecnológico (webcam 

ou câmera fotográfica de celular), são interpretados formando o objeto virtual sobre o marcador. 
3
 Hotsite da ação: <http://www.doritos.com.br/sweetchili/site/> 
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Esses personagens podiam fazer parte do perfil do usuário, na rede social Orkut, na 

forma de aplicativo, sendo possível a interação com outros usuários que também possuíam um 

Doritos Lover. Segundo a agência “foram criadas mais de 200 mil combinações dos 

monstrinhos” (MERIGO, 2009 apud FRIGERI; ZORDAM, 2010, p. 36). Pode-se ver nesse 

exemplo, que a utilização da RA tornou toda a campanha mais dinâmica e atrativa para os 

consumidores. Mendonça afirma que a RA 

 

enriquece o ambiente natural com elementos virtuais, tornando assim um anúncio 

mais dinâmico, interativo e atrativo. Pois, além de gerar curiosidade para descobrir o 

que está pra trás de uma projeção computacional ou de um simples papel impresso, 

o consumidor acessa informações projetadas numa imagem, objeto, papel ou até 

mesmo, como já foi citado, no ambiente natural do consumidor (MENDONÇA, 

2011, p. 6). 

 

Pode-se dizer então que a RA proporciona ao consumidor uma experiência incomum 

em seu ambiente natural e também agrega a peça publicitária o fator interatividade, pois o 

usuário envolve-se com o produto ou marca de forma diferenciada dos meios tradicionais. 

A RA já vem sendo desenvolvida há alguns anos e segundo Ribeiro e Zorzal (2011, p. 

16) “as bases da realidade aumentada surgiram na década de 1960, com o pesquisador Ivan 

Sutherland”, mas mesmo tratando-se de uma tecnologia com mais de 50 anos, ainda é uma 

ferramenta recente e pouco aproveitada no mercado publicitário, devido à falta de estudos na 

área e investimento na tecnologia. Para Lutfi e Raposo isso se explica devido ao fato de que a 

publicidade 

 

não é uma área tecnológica por natureza. Embora dependa da boa utilização da 

tecnologia para obter sucesso, é essencialmente não científica, realiza seus objetivos 

levando em conta muitos fatores subjetivos do comportamento humano. Já a 

Informática acadêmica é o oposto. Uma área totalmente voltada à tecnologia, com 

critérios práticos e objetivos. O comportamento humano quase não tem lugar na 

avaliação estritamente lógica de pesquisa (LUTFI; RAPOSO, 2010, p. 117). 

 

Por não ser uma área tecnológica, a publicidade não investe no desenvolvimento de 

tecnologia, por isso a utilização da RA como ferramenta de comunicação é recente. Segundo 

Lutfi e Raposo (2010, p. 117) “no caso da RA usada em publicidade hoje, o fator temporal do 

vão foi considerado como sendo de nove anos (1999 – criação do ARToolKit
4
 a 2008 – 

                                                           
4 ARToolKit é um  software  apropriado para o desenvolvimento de aplicações de Realidade Aumentada, 

operando através de técnicas de visão computacional, processamento de imagens e posicionamento espacial. 

(ZORZAL; BUCCIOLI; KIRNER, 2005, p.3). 



11 

 

primeiras ações de publicidade envolvendo RA com marcadores)”. Um dos primeiros 

exemplos de publicidade com RA surgiu em 2008, e segundo Lutfi e Raposo foi: 

 

Um modelo 3D de um carro, o Scion XD, apresentado em uma feira de automóveis 

nos EUA. A peça publicitária era uma simples aplicação com um marcador que 

representava o carro anunciado e uma câmera colocada a uma distância suficiente 

para que o carro coubesse na tela em tamanho real e pessoas pudessem interagir com 

ele (LUTFI; RAPOSO, 2010, p. 114). 

 

Depois disso outras empresas automotivas também seguiram essa mesma linha, 

criando anúncios com marcadores em suas peças. Os autores citam outros casos, como do 

automóvel Nissan Cube que “contava com um catálogo de customizações visualizáveis em 

3D através de marcadores; e a Volvo fez um modelo 3D de um iate de corrida também 

visualizável com um marcador” (LUTFI; RAPOSO, 2010, p. 114). Estes são apenas alguns 

dos primeiros exemplos de inserções de RA na publicidade, sendo que muitos outros já foram 

desenvolvidos e aplicados e serão abordados no referencial teórico deste estudo. 

A empresa Chili Beans, objeto empírico da presente pesquisa, também utilizou da RA 

para demonstrar seus óculos de sol para os consumidores de forma diferenciada. Foi instalada, 

para testes, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, uma Vending Machine (máquina de 

vendas), equipada com uma câmera e uma tela de 32 polegadas onde o usuário poderia 

experimentar os modelos de óculos de sol em 3D, em tempo real através da tecnologia de RA 

(Figura 2). Segundo Sampaio (2010) a máquina oferece capacidade para 80 unidades e teve 

um custo de R$ 100 mil, entre desenvolvimento de software e construção das partes 

mecatrônicas. O diferencial deste tipo de aplicação é de não haver necessidade de um 

vendedor e o cliente pode ainda pagar com cartão de crédito ou débito. 

 

 

Figura 2 – Vending Machine da Chili Beans em funcionamento. 

Fonte: (SAMPAIO, 2010). 
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Tendo em vista a frequente utilização da RA por empresas em suas campanhas 

publicitárias e também no emprego da ferramenta em novos dispositivos tecnológicos de 

vendas, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: Quais são os resultados do uso da RA 

como dispositivo tecnológico na Vending Machine da Chilli Beans? Dessa forma, como 

objetivo geral destaca-se apresentar os resultados obtidos com a utilização da RA como 

dispositivo tecnológico na Vending Machine da Chilli Beans, buscando ainda esclarecer a 

diferença entre realidade virtual, realidade misturada e realidade aumentada, apresentar os 

usos da RA na publicidade e mostrar como as Vending Machines são utilizadas como 

ferramenta de marketing na publicidade. 

A consecução dos objetivos acima referidos foi resultado de uma curiosidade pessoal 

satisfeita pela pesquisa, já que a relevância deste projeto se dá com base na escolha do objeto 

de análise, a RA – um campo fértil para a pesquisa, na área científica e tecnológica. A escolha 

se deu a partir do interesse do pesquisador em explorar mais o campo da RA, entender seu 

funcionamento e as formas de aplicação na publicidade. Principalmente de levantar os 

resultados obtidos com a utilização desta ferramenta tecnológica, fazendo um estudo de caso 

na Vending Machine desenvolvida para a empresa Chilli Beans, que se utilizou desta 

tecnologia para criar uma tela de experimentação de óculos em RA. 

Além disso, esta análise é importante para o campo acadêmico, pois percebeu-se uma 

carência de referências e material bibliográfico sobre o tema. Este presente estudo, então, 

poderá vir a ser utilizado para pesquisas futuras e estudos na área.  

Outro fator importante a se observar, é citado por Melo (2010), pois se estima segundo 

o autor que a RA móvel vai movimentar 732 milhões de dólares em 2014, impulsionada por 

downloads de aplicações pagas, publicidade e assinatura, que deverá gerar grandes 

investimentos, tanto em pesquisas tecnológicas como em aplicações diversificadas na 

publicidade e que representará amplo avanço para o mercado, que hoje ainda é muito 

pequeno. 

Acredita-se, assim, que estudar os resultados obtidos pela Vending Machine com RA 

da Chilli Beans acrescentará de forma positiva ao campo da pesquisa, trazendo novos 

conhecimentos para o meio acadêmico e para a sociedade. 
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2 ENTENDENDO A TECNOLOGIA: REALIDADE VIRTUAL, REALIDADE 

MISTURADA E REALIDADE AUMENTADA 

 

Segundo Frigeri e Zordam (2010) a RA deriva dos estudos e testes feitos em 

laboratórios do mundo todo com realidade virtual. Sendo assim, para entendermos a RA e seu 

funcionamento, primeiramente é preciso entender a realidade virtual e as áreas que resultam 

deste campo. Para Ribeiro e Zorzal 

  

historicamente atribui-se o termo “Realidade Virtual” (RV) a Jaron Lanier, cientista 

da computação, artista visual e compositor, que no final da década de 80 sugeriu a 

junção de dois conceitos antagônicos para a criação dessa emergente área de 

pesquisas que busca unir o real com o virtual (RIBEIRO; ZORZAL, 2011, p. 46). 

 

Percebe-se então, que o termo realidade virtual surgiu por volta de 1980, mas essa 

tecnologia já existia há um bom tempo, pois também de acordo com Ribeiro e Zorzal (2011, 

p. 14) “a realidade virtual surgiu, em 1963, nos Estados Unidos, quando Ivan Sutherland 

desenvolveu uma aplicação denominada Sketchpad, que permitiu a manipulação de figuras 

tridimensionais no monitor de um computador, em tempo real”. Pode-se ver então que essa 

tecnologia já vem sendo desenvolvida há alguns anos, em um tempo em que a tecnologia não 

era tão avançada como hoje e não se ofereciam as múltiplas possibilidades que podemos ter 

nos tempos atuais. 

Os autores Luz, Garcia e Marchioro (2008, p. 1) explicam que na realidade virtual “o 

ser humano é imerso em um ambiente virtual, completamente controlado por um sistema 

computadorizado”. Frigeri e Zordam esclarecem como ocorre o processo:  

 

O mundo virtual é gerado em três dimensões através de softwares de computador, e 

a imersão - sensação de estar dentro desse ambiente - é conseguida através de 

equipamentos específicos, como capacetes de visualização. Além disso, utiliza-se 

som espacial e estereoscopia
5
 para aumentar a sensação de realidade (FRIGERI; 

ZORDAM, 2010, p. 28). 

 

Compreende-se então, através destas definições, que realidade virtual é a simulação do 

mundo real através de um ambiente virtual gerado em três dimensões por softwares de 

                                                           
5
 A estereoscopia é a simulação de duas imagens da cena que são projetadas nos olhos em pontos de observação 

ligeiramente diferentes. O cérebro funde as duas imagens, e nesse processo, obtém informações quanto à 

profundidade, distância, posição e tamanho dos objetos, gerando uma sensação de visão em 3D. (TORI; 

KIRNER, 2006). 
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computador e a imersão do usuário neste ambiente acontece com equipamentos especiais 

(Figura 3). 

  

 

Figura 3 – HMD (Head-Mounted Display) capacete para visualização. 

Fonte: (FAUST, 2011, p. 3). 
 

Para Luz, Garcia e Marchioro (2008, p. 1) a realidade virtual é diferente da realidade 

aumentada, pois “ao contrário da realidade virtual (RV), a RA tem o ambiente real como 

predominante e, portanto, não necessita o controle do comportamento dos objetos, mas por 

outro lado, necessita o reconhecimento de parâmetros e componentes do ambiente real”. 

Nota-se uma diferença muito clara entre essas duas tecnologias: na realidade virtual, o usuário 

necessita de equipamentos específicos, como capacetes de visualização, para ser inserido em 

um ambiente onde a realidade é simulada virtualmente. Já na RA, há predominância do 

mundo real, e neste ambiente são inseridos os objetos virtuais, com auxílio de alguns 

equipamentos, como um monitor e uma webcam. 

Outra tecnologia muito importante para entendermos a RA é a realidade misturada 

(RM) também chamada de realidade mista. Segundo Frigeri e Zordam 

 

se os sistemas de Realidade Virtual transportam o indivíduo para um ambiente 

completamente virtual, a Realidade Misturada mescla o mundo real com objetos 

virtuais. Nela, os objetos virtuais são sobrepostos ao mundo real, sendo mostrados 

através de algum dispositivo para o usuário, geralmente com a captura de uma 

câmera e exibição em uma tela de computador (FRIGERI; ZORDAM, 2010, p. 29). 

 

Nota-se então a diferença entre realidade virtual e realidade misturada, enquanto a 

realidade virtual simula o mundo real através de um ambiente virtual, a realidade misturada 

mescla o ambiente real com o virtual, mostrando os objetos tridimensionais com a ajuda de 

equipamentos específicos em uma tela de computador, por exemplo. Pode-se notar também a 
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semelhança da realidade misturada com a RA, sendo que isso é esclarecido pelos autores Tori, 

Kirner e Siscoutto (2006, p. 23) quando afirmam que a RA “está inserida num contexto mais 

amplo, denominado realidade misturada. No entanto, esses termos geralmente são usados de 

maneira indiscriminada, predominando o uso da realidade aumentada”. Entende-se então, que 

devido a este fato, a RA possuí como base algumas funções da realidade misturada. 

Segundo Frigeri e Zordam (2010, p. 29) a realidade misturada pode ser dividida em 

duas categorias, “sendo chamada Realidade Aumentada quando existe predominância do 

mundo real sobre o virtual, com inserção de objetos virtuais num ambiente real, e de 

Virtualidade Aumentada quando o ambiente fictício é predominante sobre a realidade”. Essas 

duas situações podem ser vistas na figura 4. 

 

 

Figura 4 – Transição entre realidade e virtualidade. 

Fonte: (RIBEIRO; ZORZAL, 2011, p. 15). 

 

Ribeiro e Zordal (2011, p. 15) exemplificam que a RA ocorre “quando as informações 

virtuais são trazidas para o espaço físico do usuário, que usa suas interações naturais” (Figura 

5).  

 

 

Figura 5 – Posicionamento dos objetos virtuais no ambiente de realidade aumentada. 

Fonte: (RIBEIRO; ZORZAL, 2011, p. 15). 

 

E para os mesmos autores, a virtualidade aumentada (Figura 6) ocorre “quando as 

informações reais são levadas para o mundo virtual, através de representações realistas, 

prevalecendo às interações virtuais” (RIBEIRO; ZORDAL, 2011, p. 15). 
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Figura 6 – Interações virtuais com um capacete HMD. 

Fonte: (RIBEIRO; ZORZAL, 2011, p. 14). 

 

A virtualidade aumentada apresenta grande potencialidade de uso, segundo Ribeiro e 

Zorzal (2011, p. 16) na “medida em que permite a inserção de avatares humanóides realistas 

no mundo virtual”, como ocorre no jogo Second Life
6
. Permitindo que as pessoas possam 

realizar encontros, trocar ideias, trabalhar em conjunto, fazer compras, estudar, interagir de 

várias formas, tudo isso em um universo completamente virtual. 

Pode-se então, a partir destas definições, compreender um pouco da tecnologia que 

originou a RA e quais são as bases para a mesma. Existem vários conceitos que definem a 

RA, mas Zorzal, Buccioli e Kirner (2005, p. 2) procuraram sintetizar esses conceitos em 

apenas um, quando afirmam que a RA “é definida usualmente como a sobreposição de objetos 

virtuais tridimensionais, gerados por computador, com um ambiente real, por meio de algum 

dispositivo tecnológico”.  Ou seja, a RA nada mais é do que a integração do mundo real com 

esses objetos virtuais tridimensionais, gerados por computador, em tempo real, com auxilio de 

um equipamento específico. Existem diferentes formas de aplicações de RA, mas a mais 

simples e popular, segundo Frigeri e Zordam 

 

é feita através de um dispositivo de captura de imagem, uma webcam, geralmente, e 

um microcomputador. Ao mesmo tempo em que captura as imagens do mundo real, 

o computador faz a substituição do código visual impresso que é apontado para a 

câmera por um objeto tridimensional, gerado em tempo real na tela do computador. 

(FRIGERI; ZORDAM, 2010, p. 30). 

 

                                                           
6
 O Second Life (SL) é uma plataforma de desenvolvimento de ambientes virtuais criada em 2002 pela Linden 

Labs. Nestes ambientes os utilizadores podem criar avatares, interagir com outros avatares, construir qualquer 

tipo de objecto, trocar e comprar criações feitas, assim como comprar terrenos virtuais (CARVALHO, 2008, p. 

149). 
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A figura 7, a seguir, mostra o modelo mais usual de RA, intitulado “Método de visão 

por vídeo baseada em monitor e webcam” e exemplifica como ocorre o processo: 

 

 

Figura 7 – Método de visão por vídeo baseada em monitor e webcam.  

Fonte: (ZORZAL; BUCCIOLI; KIRNER, 2005, p. 2). 

 

No processo da figura 7, a webcam filma o ambiente real e também o marcador 

gráfico. Com auxílio de um software, esse marcador é rastreado e a partir dele gerado o objeto 

tridimensional ou cena. O último passo é combinar as duas informações, inserindo o objeto no 

ambiente real e exibir no monitor.  

Na figura 8 podemos ver um exemplo de aplicação de RA em um livro didático, 

utilizando a webcam e marcador gráfico:  

 

 

Figura 8 – A Aplicação de realidade aumentada com webcam e marcador. 

Fonte: (RIBEIRO; ZORZAL, 2011, p. 15). 

 

Percebe-se então, que por ter essa capacidade de mesclar em um mesmo ambiente o 

mundo real e o mundo virtual, com a RA cria-se uma forma de interação entre o sujeito e o 

aparato tecnológico muito diferente daquilo que se está acostumada com as mídias 

convencionais. E seu potencial de adicionar informações ao mundo real já é utilizado na área 

da saúde, da educação, da indústria automotiva e em outras diversas áreas que serão 

abordadas a seguir. 
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3 APLICAÇÕES DE REALIDADE AUMENTADA 

 

Como já fora dito anteriormente, diversas são as formas nas quais a RA é hoje 

encontrada, em laboratórios de pesquisa, nas indústrias e também no mercado, ao alcance dos 

consumidores. Para Faust isso se deve 

 

principalmente ao aumento da capacidade de processamento gráfico dos 

computadores e à popularização de dispositivos móveis com configurações 

suficientes para a geração e visualização da RA. O aumento das larguras de banda 

para a transmissão de dados via internet também contribui para a difusão desta 

tecnologia, uma vez que possibilitou a sua utilização em ambientes colaborativos 

(FAUST, 2011, p. 8). 

 

Entende-se então, que com o avanço tecnológico e o aumento da capacidade de 

processamento gráfico, não só dos computadores, mais também dos dispositivos móveis, 

como smartphones e tablets, a RA vem tornando-se uma tecnologia ao alcance de todos. Um 

exemplo de aplicação que já está disponível para os consumidores, é o AR Scouter, tecnologia 

da empresa japonesa Pioneer, uma das maiores empresas de tecnologia para carros, sendo 

responsável por boa parcela do mercado de sons e ferramentas de navegação. Segundo 

Hamann (2011) o sistema combina a RA com um GPS automotivo. Uma câmera é instalada 

na parte dianteira dos carros e transmite imagens em tempo real, por meio de conexões diretas 

e sem fios, então, as imagens capturadas dos carros, motocicletas, sinais de trânsito e ruas são 

identificadas e convertidas para que possam ser compreendidas pelo sistema de navegação, 

como pode ser visto na figura 9. 

 

 

Figura 9 – AR Scouter, sistema de navegação com RA. 

Fonte: (HAMANN, 2011). 
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Outra aplicação que em breve estará disponível para toda a indústria automobilística é 

o sistema que empresa General Motors em parceria com universidades americanas 

desenvolveu utilizando RA. É um para-brisa para automóveis que vai servir para exibir, de 

forma mais acessível, algumas das informações normalmente contidas no painel de 

instrumento do carro. Segundo Faust (2011, p. 6), utilizando RA juntamente com a tecnologia 

de visão noturna, ele também é capaz de “apresentar ao motorista (diretamente em toda a 

extensão do seu para-brisa) elementos como placas e faixas de sinalização, pedestres ou 

animais, mesmo em condições desfavoráveis, como neblina e à noite”. 

Para Lutfi e Raposo (2010, p. 114) a tendência da RA “é deixar de usar marcadores e 

convergir juntamente com outras tecnologias a aplicativos mais completos, com destaque para 

dispositivos móveis”. Aplicação que já pode ser vista com o SmartAR, que é a nova 

tecnologia de RA inteligente, desenvolvida pela Sony para seus futuros consoles e jogos. O 

grande diferencial deste sistema é de não haver necessidade de marcadores para operar, pois 

ele é capaz de reconhecer rapidamente um objeto e animá-lo. Segundo Monqueiro (2011) o 

sistema pode ler fotografias e pôsters, sem ter que manter o objeto âncora em vista, 

diferentemente das outras aplicações vistas com RA. Moreira (2011) afirma que o sistema 

também é capaz de reconhecer os objetos de forma mais precisa, inclusive quando os mesmos 

estão em alta velocidade. Outro diferencial para esta nova tecnologia é de que a informação 

pode ser manipulada através do toque direto na tela, representado na figura 10, um grande 

avanço, pois com isso é possível, por exemplo, criar um cardápio interativo para um 

restaurante, que pode ser acessado pelo cliente com seu aparelho. 

 

 

Figura 10 – SmartAR, RA interativo e sem marcadores. 

Fonte: (MOREIRA, 2011). 
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O aplicativo TMB Virtual
7
 foi desenvolvido para smartphones e tablets com sistema 

operacional Android e também não utiliza marcadores para operar. Ele permite que o usuário 

tenha informações em tempo real sobre o transporte público da cidade de Barcelona, na 

Espanha. Segundo Daquino (2011) sua função é mostrar na tela do dispositivo móvel “quais 

linhas operam no trajeto, quanto tempo leva, aproximadamente, o percurso e qual o próximo 

horário que o ônibus ou metrô passa em cada ponto”. Para o aplicativo funcionar é preciso 

apenas apontar a câmera do aparelho para um determinado lugar e o software identifica qual a 

posição do usuário e relaciona com as linhas de transporte disponíveis nas proximidades. 

Já na área da saúde, encontramos o aplicativo MITK pille, desenvolvido por um grupo 

de pesquisadores da Universidade de Heidelberg na Alemanha. O software utiliza imagens de 

uma tomografia e transmite ao iPad, de modo a criar as imagens em RA. Versolato (2012) 

explica como ocorre o processo: 

 

antes do procedimento, o paciente faz uma tomografia com eletrodos, usados como 

assistentes de navegação. Na cirurgia, esses marcadores são colados na pele na 

mesma posição do exame. O iPad então captura as imagens dos eletrodos e as 

transmite para um servidor, que faz a sobreposição das imagens em tempo real da 

cirurgia e as da tomografia computadorizada. O software cria as imagens em 

realidade aumentada e as envia para a tela do iPad. É como se o médico tivesse uma 

visão geral de vários órgãos. 

 

Uma das vantagens da utilização desta ferramenta é a segurança na hora da cirurgia, 

devido ao fato de que com a ajuda da RA é possível visualizar, de forma tridimensional, os 

órgãos internos do paciente, diminuindo os riscos de um acidente na operação.  

Estes são apenas alguns exemplos de aplicação de RA e do que já é possível fazer com 

essa ferramenta tecnológica que pode ser utilizada em diferentes áreas, pois apresenta uma 

gama de recursos e possibilidades muito diversificada, dependendo apenas da criatividade de 

seu desenvolvedor para alcançar seu objetivo. Devido a este fato, uma área que recentemente 

passou a utilizar está ferramenta foi a publicidade, tema que será abordado a seguir. 

                                                           
7
 TMB Virtual é o nome do aplicativo. 
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4 USOS DA REALIDADE AUMENTADA NA PUBLICIDADE 

 

Com a possibilidade de criar uma interação entre o usuário e o aparato tecnológico 

muito diferente daquilo que se está acostumada com as mídias convencionais, a RA 

recentemente passou a ser utilizada na publicidade e já se pode notar os diferentes tipos de 

uso da ferramenta. Para Frigeri e Zordam (2010, p. 33), com a utilização desta tecnologia, é 

possível agregar pontos positivos as peças, entre eles: “consegue criar uma experiência com o 

consumidor; integra o offline ao online; consegue transformar publicidade em 

entretenimento”. Um exemplo para a afirmação dos autores é o da empresa Chevrolet, que 

criou um anúncio contendo um código de RA para divulgar o seu novo carro, o Vectra GT. 

Este foi veiculado nas principais revistas nacionais, além do envio de uma mala direta. “O 

código impresso, ou Tag, vinha em forma de volante e quando ativado através do hotsite 

criado especialmente para a ação, revelava um game com o carro” (FRIGERI; ZORDAM, 

2010, p. 34). Na figura 11 pode-se ver o anúncio: 

 

 

Figura 11 – O anúncio de mídia impressa contendo o marcador de RA. 

Fonte: (FRIGERI; ZORDAM, 2010, p. 34). 

 

A peça foi desenvolvida pela agência McCan Erickson, que desenvolveu a campanha 

intitulada Remix, para o lançamento do carro. Pode-se ver então, neste caso, a junção do 

offline com o online, pois o anúncio foi veiculado nas principais revistas e enviado por mala 

direta, mas para que o usuário tivesse acesso ao game, era necessário entrar no hotsite da 

ação. Pode-se perceber também que a publicidade transformou-se entretenimento, pois ao 

acessar o hotsite, o usuário teve acesso a um jogo de corrida, com o carro da campanha, o que 
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gera também uma experiência entre consumidor e marca. Tornou-se então, a utilização da 

RA, um diferencial para o anúncio ou campanha. 

Mas não foi só a indústria automotiva que passou a utilizar RA desta forma em suas 

peças publicitárias, segundo Ribeiro e Zorzal (2011) a empresa Nestlé encomendou da 

Zugara, um jogo utilizando RA, nomeado Nesquik Factory. No jogo (Figura 12) o usuário 

deveria encher as garrafas de Nesquik o mais rápido possível e trabalhar o sistema virtual de 

transporte do produto. O jogo era baseado na captura de movimentos e não utilizava 

marcadores, mas era necessário que o usuário possuísse uma embalagem do produto.  

 

 

Figura 12 – Jogo Nesquik Factory. 

Fonte: (RIBEIRO; ZORZAL, 2011, p. 55). 

 

Percebe-se aqui a utilização da tecnologia de RA, que além de criar uma experiência 

para usuário diferenciada com a marca, pode ser usada para impulsionar a venda do produto, 

uma vez que era necessário possuir uma embalagem para ter acesso ao jogo virtual. Para 

Ribeiro e Zorzal outra vantagem da utilização da RA na publicidade 

 

é a habilidade para demonstrar os produtos em tempo real, utilizando os parâmetros 

definidos pelo usuário. Pessoas diferentes possuem diferentes perspectivas e anseios 

sobre um determinado produto. Permitir que ela possa simular a utilização para a 

finalidade desejada é importante para que o usuário decida-se. Além disso, explicar 

como equipamentos industriais ou produtos complexos operam pode ser complicado 

(Ribeiro; Zorzal, 2011, p. 49). 

  

Compreende-se então, que uma das vantagens da utilização da RA na publicidade é 

demostrar o produto para o consumidor, devido ao fato de que é mais fácil quando o mesmo 

pode ver este produto em ação, sendo simulado a partir da tecnologia. Um exemplo de 



23 

 

campanha publicitária que utilizou este conceito é o da empresa Ray-Ban, que de acordo com 

Ribeiro e Zorzal (2011), lançou em 2009 um site denominado Ray-Ban Virtual Mirror onde, 

por meio de recursos de RA sem marcadores, é possível experimentar virtualmente diversos 

modelos de óculos de sol. A Figura 13 exibe a chamada para utilização do aplicativo. 

 

 

Figura 13 – Anúncio do Ray-Ban Virtual Mirror. 

Fonte: (RIBEIRO; ZORZAL, 2011, p. 52). 

 

A agência de marketing e publicidade interativa de Los Angeles, Zugara, citada 

anteriormente no caso da Nestlé, desenvolveu uma aplicação semelhante ao da empresa Chili 

Beans com RA. A ferramenta chama-se Webcam Social Shopper, um provador virtual, 

baseado em marcadores e captura de movimentos (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Provador de Roupas Virtual. 

Fonte: (RIBEIRO; ZORZAL, 2011, p. 54). 

 

O aplicativo foi desenvolvido para lojas online e é uma solução interessante para 

demostrar o produto, devido ao fato de que muitos clientes deixam de comprar pela internet, 
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porque tem receio de que o produto não seja como o esperado ou que não lhe sirva. A 

ferramenta combina a RA com a tecnologia utilizada nos cinemas de captura de movimentos, 

chamada Mokap (ou Motion Capture). 

Outra forma de aplicação de RA na publicidade é na criação de aplicativos para 

aparelhos portáteis, como celulares, smartphones e tablets. Segundo Frigeri e Zordam, o 

banco Bradesco encomendou da agência Insula Comunicação, um aplicativo para o 

smartphone Iphone, chamado Presença (Figura 15), com a seguinte função: 

 

Sua funcionalidade, restrita ao aparelho da Apple, o iPhone, é mostrar ao usuário 

quais as agências e caixas eletrônicos do banco estão mais próximos. Isso acontece 

quando a câmera do aparelho é apontada para o horizonte e surgem, na tela do 

celular, indicações dos locais. São fornecidas ao usuário informações de distância de 

cada estabelecimento, atualizadas conforme a movimentação do indivíduo 
(FRIGERI; ZORDAM, 2010, p. 37).  

 

 

Outra funcionalidade do aplicativo, segundo os autores, era que ele “consegue integrar 

a funcionalidade da RA com tecnologia de GPS, mostrando inclusive uma bússola que ajuda a 

guiar o usuário até o local desejado” (FRIGERI; ZORDAM, 2010, p. 37). 

 

 

Figura 15 – Aplicativo Presença do Banco Bradesco. 

Fonte: (FRIGERI; ZORDAM, 2010, p. 38). 

 

 De forma semelhante, a empresa Petrobras lançou um aplicativo que permite localizar 

postos da bandeira cadastrados. Inicialmente o usuário tinha a sua disposição mais de 6 mil 

postos. Segundo Ribeiro e Zorzal (2011, p. 51) o aplicativo não se limitava somente a RA, 

“ele também conta com recurso de planejamento de viagem, onde ele indica postos de acordo 

com seu tipo de combustível: (gasolina, álcool, diesel ou gás natural)”. Os autores apontam 
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que nestes dois casos, tanto no aplicativo do banco Bradesco, quanto no aplicativo da 

Petrobras, a “ação procurou agregar valor com um serviço oferecido ao cliente” (RIBEIRO; 

ZORZAL, 2011, p. 51). Percebe-se então neste tipo de utilização de RA, que o aplicativo é 

um serviço oferecido para que os clientes sejam fidelizados às respectivas marcas. 

Pode-se ver então, que a RA é utilizada de diferentes formas na publicidade, 

agregando valor a campanha ou anúncio para gerar entretenimento, ou como ferramenta para 

demostrar o produto ao cliente e também como um serviço de fidelização com a marca. 
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5 VENDING MACHINES 

 

Com a finalidade de aumentar ao máximo a venda de um produto, ao se criar uma 

campanha ou peça para uma determinada empresa, o publicitário dispõe em suas mãos de 

diferentes estratégias e táticas para atingir o público-alvo determinado, sendo assim, uma das 

ferramentas que pode ser utilizada para auxiliar neste objetivo é o ponto de venda. Para Cesar 

(2000, p. 77) o ponto de venda ou PDV, é a vitrine, o lugar onde o produto está exposto de 

forma a ser apreciado, tocado e comprado. Ainda segundo o autor as pesquisas “revelam que 

85% das decisões de compra são tomadas no ponto de venda” (CESAR, 2000, p.77). Essas 

informações revelam então, o quanto é importante a utilização desta ferramenta na 

publicidade de um produto ou serviço, tornando-se quase que um fator determinante para a 

decisão na hora da compra. 

Pode-se então, com base nessas afirmações, ligar a utilização desta ferramenta 

publicitária a um aparato ou dispositivo tecnológico, como as Vending Machines, para 

construir assim, uma combinação original e inusitada, pronta para tornar-se um novo canal de 

vendas de uma empresa. Yoshitake e Lucato (2006, p. 118) definem Vending Machines como 

máquinas que oferecem “serviço de venda de produtos, sem o auxílio de vendedores e por 

intermédio do uso de equipamentos automáticos de recebimento de fichas (tokens), moedas, 

cédulas ou cartão de crédito como forma de pagamento”. 

A primeira Vending Machine que se tem registro na história, segundo Yoshitake e 

Lucato (2006, p. 117), data-se de 215 a.C., quando o matemático grego Hero, descreveu e 

ilustrou em seu livro Pneumatika, um dispositivo comandando por moedas de 5 dracmas para 

ser usado na venda de água benta em templos do antigo Egito. Ainda segundo o autor, a venda 

automática apareceu em 1888 nos Estados Unidos “quando Thomas Adams, fundador da 

Adams Gum Company, introduziu no mercado máquinas para venda de gomas de mascar” 

(YOSHITAKE; LUCATO, 2006, p. 117). Gonçalves (2012) relata que hoje no Brasil 

“segundo a ABVA (Associação Brasileira de Vendas Automáticas), existem cerca de 45.000 

Vending Machines, movimentando em torno de 250 milhões de reais em um ano”. 

As Vending Machines ou VMs
8
 não se encaixam na categoria de ponto de venda, por 

serem máquinas de autosserviço, da qual as empresas utilizam para distribuir seus produtos 

perecíveis e normalmente de consumo instantâneo, de forma mais acessível aos seus 

consumidores. Geralmente por estarem nesses locais de fácil acesso ao público, nas ruas, 

                                                           
8
 A partir deste momento, será utilizada a nomenclatura VMs para referir-me a Vending Machines. 



27 

 

praças, shoppings, escolas, hotéis, etc, estimulam compras de impulso. Mas conforme sua 

utilização pode sim, ser considerada como uma ramificação da categoria de ponto de venda, 

devido às possibilidades do emprego desta ferramenta e as características semelhantes. 

Gonçalves (2012) afirma que as VMs 

 

são máquinas automáticas de vendas, mas que também poderiam ser chamadas de o 

ponto de venda no lugar certo, na hora certa. Isto porque tal máquina é considerada 

um canal de distribuição de grandes potencialidades devido à praticidade do 

autosserviço, ao baixo custo relativo de manutenção dos equipamentos e, 

principalmente, à força dos pontos estratégicos em que costumam estar localizadas. 

 

Percebe-se então, que as VMs tornam-se em ponto de venda no lugar certo para 

determinado produto, um canal de distribuição de grandes potencialidades para o marketing 

de uma empresa devido a diversos fatores. Os autores Yoshitake e Lucato (2006, p. 119) 

apontam outras vantagens dessas máquinas, que são “a eliminação da necessidade de 

vendedores e caixas, a conveniência do acesso 24 horas e nos sete dias de semana, a 

possibilidade de se colocar máquinas em ambientes tanto fechados como abertos”. 

Uma empresa que muito tem se aproveitado das VMs em suas ações de marketing é a 

Coca-Cola. Um exemplo de ação promocional da empresa utilizando essa ferramenta é a 

“máquina da felicidade” (Figura 16), que segundo Gonçalves (2012), foi talvez a primeira da 

série de ações explorando as VMs sob esse conceito. A responsável pela criação foi a agência 

W+K, que desenvolveu uma ação inusitada, instalando em um campus universitário a 

“máquina da felicidade” que, quando utilizada, premiava os usuários com surpresas 

inesperadas que divertiam os estudantes. A mesma ação foi levada posteriormente para 

diversas cidades do mundo. 

 

 

Figura 16 – “Máquina da Felicidade” da Coca-Cola. 

Fonte: Disponível em: <http://www.brainstorm9.com.br/10176/diversos/coca-cola-happiness-

machine/>. Acesso em: 22 mai. 2013. 

http://www.brainstorm9.com.br/10176/diversos/coca-cola-happiness-machine/
http://www.brainstorm9.com.br/10176/diversos/coca-cola-happiness-machine/
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Outro exemplo de ação da empresa utilizando VMs foi a “Hug Machine” (Figura 17) 

ou máquina do abraço em português, que segundo Flogi (2012), foi desenvolvida pela agência 

Ogilvy & Mather, de Cingapura. Sua funcionalidade era simples, bastava o usuário dar um 

abraço na máquina que automaticamente ela liberava uma lata do refrigerante gelada. 

Segundo o autor, a mensagem “me abrace” estampada na frente da máquina, nos 

moldes do logotipo da empresa, convidava a todos que estivessem passando, a fazer uma 

pequena demonstração de carinho para a famosa marca de refrigerantes. Para Flogi (2012) o 

que “aparentemente poderia causar certa timidez nas pessoas, acabou originando grandes filas 

e inclusive abraços simultâneos”. Devido ao sucesso da ação, que gerou grande buzz 

marketing
9
 em blogs especializados e nas redes sociais, a máquina também foi levada para 

outros países. 

  

 

Figura 17 – “Hug Machine” ou máquina do abraço em português da Coca-Cola. 

Fonte: (FLOGI, 2012). 

 

                                                           
9
 A palavra buzz significa zumbido, em inglês, e seu conceito está ligado ao fenômeno da repercussão positiva 

ou negativa em torno de um fato, o quanto se comenta e discute sobre uma ação ou acontecimento. Uma ação de 

buzz marketing gera o excitamento que estimula as pessoas a comentarem sobre a ação de marketing. Quanto 

mais as pessoas comentam, dizemos que maior é o buzz, seja ele por meio do boca-a-boca nas ruas, por blogs, 

sites ou grandes veículos de comunicação. (FRANÇA; CARVALHO, 2008, p. 6) 
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Nota-se que, mesmo a Coca-Cola já se utilizando antes as VMs para vender seus 

produtos, encontrou uma forma diferenciada para se relacionar com seus clientes, criando 

outras inúmeras ações inusitadas com VMs, como a máquina de karaokê, onde o usuário 

cantava para ganhar um refrigerante, a máquina gigante de 30 metros de altura, a “Slender 

Vender” a mais fina VM do mundo, que distribuía o refrigerante de graça, entre outras.  

Outra empresa que criou ações promocionais empregando VMs foi Natura, que 

distribuiu xampus da sua linha Plant, no Shopping Market Place, em São Paulo. Segundo 

Garcia (2012) os produtos “são personalizados com a foto do consumidor, que pode interagir 

com a máquina se logando por meio de sua conta do Facebook”. Com criação é da agência 

ID, a máquina (Figura 18) possuía uma tela touch screen onde o usuário depois de logado em 

sua conta no Facebook, curtia a fan page da marca e um frasco de xampu era liberado com a 

foto da pessoa impressa na embalagem. Segundo Garcia (2012) a expectativa foi de que a 

ação tenha impactado 12.500 consumidores, com 25 mil unidades distribuídas de graça. 

 

 

Figura 18 – Vending Machine da Natura. 

Fonte: (GARCIA, 2012). 

 

A UNICEF
10

, em ação completamente inusitada, segundo Kramer (2009), criou uma 

maneira original de conscientizar a população sobre os problemas com a água que milhões de 

pessoas enfrentam diariamente. A campanha chamada “Dirty Water”, em português Água 

Suja, dava às pessoas a chance de comprar garrafas de água contaminada com doenças, que 

outras pessoas são forçadas a beber diariamente através de uma VM (Figura 19) instalada na 

                                                           
10

 United Nations Children's Fund. 
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cidade de Manhattan, em Nova York, nos EUA. Segundo o autor “cada garrafa pode ser 

comprada por um dólar” (KRAMER, 2009). 

 

 

Figura 19 – Vending Machine da UNICEF. 

Fonte: (KRAMER, 2009). 

 

A agência Clemenger BBDO Adelaide, responsável pela conta da Fantastic Delites, 

famoso salgadinho australiano, desenvolveu uma VM interativa nomeada de "Delite-o-matic" 

(Figura 20), que só liberava uma amostra do produto se as pessoas aceitassem realizar um 

desafio proposto pela máquina. Segundo Parise (2012) a ação teve um resultado “bastante 

satisfatório, pois o que era aparentemente só mais uma máquina para oferecer amostras 

surpreendeu o público e acabou virando um grande acontecimento na cidade”. 

 

 

Figura 20 – "Delite-o-matic" da Fantastic Delites. 

Fonte: (PARISE, 2012). 
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Compreende-se então, a partir desses casos apresentados, que é possível a utilização 

das VMs como ferramenta de marketing, para uma ação promocional, bem como, a 

divulgação de um produto ou serviço aproveitando-se das vantagens que as máquinas podem 

oferecer. Pelo fato de serem instaladas em lugares estratégicos e pontos pré-definidos, uma 

das vantagens que esses aparatos oferecem, é que se pode a partir disso elaborar uma 

representação de quem são os usuários desses dispositivos, levantando dados e traçando 

assim, um perfil desses consumidores, para futuramente em alguma campanha ou ação atingir 

o público-alvo com eficiência. Outra importante vantagem, observada a partir dos casos 

apresentados, é que com criatividade e ousadia é possível propor diferentes tipos de 

aplicações para as VMs, atraindo o público e tornando a experiência com a marca prazerosa 

para o usuário. 
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6 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do presente estudo foi realizada uma pesquisa de natureza 

qualitativa, na qual, segundo Michel (2005, p. 33) o pesquisador “participa, compreende e 

interpreta”, aplicado a este caso, pois para o desenvolvimento do estudo foi necessário obter 

informações específicas sobre realidade aumentada e também da Vending Machine da 

empresa Chilli Beans. 

Em relação ao nível da pesquisa, foi escolhida a pesquisa exploratória, que também 

segundo Michel (2005), tem por objetivo “auxiliar na definição de objetivos e levantar 

informações sobre o objeto de estudo”. Para Gil (2008, p. 27) as pesquisas exploratórias “têm 

como principal finalidade desenvolver e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 

Foi escolhida a pesquisa bibliográfica que para Gil (2002, p. 27) é “desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”, pois 

foi preciso fazer um levantamento prévio das campanhas e exemplos a serem utilizados como 

corpus de pesquisa, assim como também foi utilizada a pesquisa documental, que para Gil 

assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única diferença entre ambas está na 

natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente 

das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, 

ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos de pesquisa (GIL, 

2008, p. 51). 

 

Assim sendo, como o tema ainda é recente há poucas referências disponíveis, dessa 

forma, artigos em publicações digitais e digitalizados caracterizaram-se como sendo a 

principal fonte de pesquisa bibliográfica e documental, buscando atingir os objetivos 

propostos na pesquisa. Com o desígnio de levantar os resultados relativos ao uso do 

dispositivo tecnológico e obter informações que não possuíam arquivos ou referências para 

embasar a construção do texto, optou-se por utilizar neste estudo a técnica de questionário de 

roteiro estruturado com perguntas abertas, enviado via correio eletrônico no período de março 

de 2013, aplicada ao fundador e dono da empresa Chilli Beans, Caito Maia, e ao diretor de 

expansão da empresa, Marinho Ponci, desenvolvedores da Vending Machine de óculos solares 

e de grau, com experimentação através de realidade aumentada. Foi realizada também uma 

entrevista de roteiro estruturado com perguntas abertas com o empresário santa-mariense 

Tiago Pereira Haudolb, que possui hoje quatro quiosques da Chilli Beans no Rio Grande do 

Sul. 
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Buscando-se obter quais foram os acréscimos com a utilização da realidade aumentada 

e os resultados obtidos, foi pesquisada e analisada na presente proposta, a Vending Machine 

da empresa Chilli Beans, que utiliza realidade aumentada para demostrar o produto ao cliente 

antes da compra, sem a necessidade de um vendedor. O equipamento é único neste segmento 

no mundo e é produzido inteiramente com tecnologia nacional. Desenvolvida pela empresa 

Pixel Labs, a máquina tem capacidade para 80 óculos solares e de grau, ao preço médio de R$ 

138, e foi instalada inicialmente por 31 dias para testes, no dia 1º de dezembro 2010, no 

Terminal D do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Depois dos testes serem 

realizados uma unidade foi instalada permanentemente na estação Paulista da linha Amarela 

do Metrô, no bairro de Consolação, em São Paulo, e outras passaram a ser utilizadas em 

eventos especiais, como o SPFW (São Paulo Fashion Week). 

Sendo assim, a metodologia empregada neste estudo mescla um caminho entre o 

entendimento da tecnologia RA, o uso da mesma na Vending Machine da Chilli Beans e os 

resultados obtidos. 
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7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A Chilli Beans, segundo Vaz (2013), é a maior empresa especializada na venda de 

óculos escuros na América Latina, criada em 1997 pelo jovem empresário Caito Maia, 

mantendo hoje segundo Michelan (2013), aproximadamente 450 endereços de franquias 

exclusivos em todo e Brasil além de possuir também lojas em Portugal, Angola, Colômbia, 

Kuwait e nos EUA. Em resposta ao questionário enviado via correio eletrônico, Caito Maia, 

fundador e dono da Chilli Beans e Marinho Ponci, diretor de expansão da empresa, 

responderam algumas perguntas relacionadas com as estratégias de RA e a Vending Machine 

projetada pela empresa, que segundo Ponci é 100% brasileira, “foi desenvolvido internamente 

com nosso arquiteto Gustavo Menegazzo e a robótica com a empresa PixelLabs”. 

Os dois responderam o mesmo questionário, sendo que Maia (questionário no Anexo 

A) foi sintético em suas respostas, falando de forma sucinta sobre o assunto em questão, 

encaminhando posteriormente o contato de Ponci (questionário no Anexo B), que foi um dos 

responsáveis diretos pela idealização da máquina, que abordou em suas respostas algumas 

informações relevantes para a pesquisa. 

Ponci revela que a ideia da máquina surgiu quando caminhava pela cidade de Nova 

York, “andei vendo Vending Machines da Apple pelos metrôs e conversando com as pessoas 

percebi que eles vendiam muito bem, então resolvemos criar uma para vendas em lugares 

inusitados”. Maia afirma que a ideia também está relacionada com uma das metas da empresa, 

“de chegarmos em 1000 pontos de venda”. Segundo Freitas (2013) esse é um dos objetivos da 

empresa, chegar a 1000 pontos de venda até as olimpíadas e tornar-se uma marca global. Os 

dois afirmam não ter utilizado RA em nenhum outro projeto da empresa, sendo assim a 

Vending Machine é o primeiro produto da empresa com essa tecnologia, “a tela de 

experimentação dos óculos são em realidade aumentada, usamos somente na Vending 

Machine”, afirma Ponci.  

Esta pergunta foi realizada devido ao fato da empresa ter criado outro aparato 

tecnológico anteriormente, o Espelho Digital (Figura 21), que foi implantado em julho de 

2002, que conta com tecnologia brasileira desenvolvida especialmente para a Chilli Beans. 

Conclui-se então, pelo que os respondentes dizem, que neste dispositivo não foi utilizado à 

tecnologia de RA. Segundo Canella (2012), o dispositivo funciona com uma câmera adaptada 

em uma tela plana com sistema touch screen, que filma o cliente e congela a imagem, dessa 
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forma, o cliente tem a possibilidade de comparar, em até quatro ângulos diferentes, o produto 

que está provando. 

 

 

Figura 21 – Versão beta do espelho digital da Chilli Beans no Rock in Rio. 

Fonte: (CANELLA, 2012). 

 

A solução, desenvolvida em Flash, permite que o cliente ainda tire fotos suas e aplique 

um dos efeitos: olho de peixe, vermelho, alteração de contraste; preto e branco e sépia. E 

depois pode enviar as imagens para o endereço eletrônico desejado ou suas redes sociais. O 

software foi desenvolvida pela eWave do Brasil e foi processada em equipamento da IBM, em 

formato de totem. Segundo Freitas (2013) hoje a Chilli Beans possui um mailing com 400 mil 

rostos devido à realização dos cadastros pelo espelho digital, construindo desta forma, um 

banco de dados de rostos, o que possibilita inúmeras pesquisas para o desenvolvimento de 

novos modelos de óculos.  

As Vending Machines hoje, segundo Maia, estão presentes em “metrôs, boates, resorts 

e aeroportos” (Figura 22) e o que motiva para estarem nestes locais, segundo ele, é porque 

“são lugares de alto fluxo de pessoas”. Os autores Yoshitake e Lucato (2006, p. 119) apontam 

essa como uma vantagem muito importante para as máquinas, a conveniência do acesso 24 

horas e nos sete dias de semana e a possibilidade de se colocar máquinas em ambientes tanto 

fechados como abertos. Ponci afirma que hoje a Vending Machine tornou-se uma ferramenta 

de marketing da empresa, “para ser usada em eventos especiais, como SPFW” (Figura 23). 
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Ele acredita que o destino da máquina será esse futuramente, ser usada em eventos de moda 

ou grandes encontros musicais, enquanto Maia revela ao contrário, pois sua ideia é “distribui-

las pelo Brasil”, possivelmente para ser adquirida como ponto de venda pelos franqueados. 

Pode-se notar aqui, uma confusão entre os respondentes com relação ao destino do projeto, 

enquanto um afirma que a máquina vai tornar-se uma das opções para os franqueados, para o 

crescimento da empresa no mercado, o outro afirma que ela será utilizada somente como 

elemento de divulgação da marca em eventos. 

 

 

Figura 22 – Vending Machine na estação Paulista/Consolação. 

Fonte: (RECZEK, 2011). 

 

 

Figura 23 – A vending machine da Chilli Beans no SPFW. 

Fonte: (ALENCAR, 2011). 
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Os dois afirmam que o público-alvo da Vending Machine são todos que tiverem 

curiosidade e que buscam novas tecnologias. Quando questionados sobre o perfil do 

consumidor da máquina durante os testes, eles alegam que tiveram diferentes perfis, “dos 

mais ecléticos possíveis”.  O que se encaixa com público-alvo da empresa, que procura atingir 

em suas campanhas pessoas modernas, atualizadas, ligadas ao mercado de moda e design, 

conectadas com novas tecnologias e as atualidades musicais. Também são normalmente 

pessoas formadoras de opinião ou que participam ativamente do lançamento de novas 

tendências. Sant’Anna, Júnior e Garcia (2009, p. 80) afirmam que 

 

O conhecimento do mercado, a análise de reações, hábitos e motivos de compra do 

consumidor típico, seus hábitos de leitura e audição de rádio, o conhecimento real 

do produto em relação aos concorrentes são as bases do planejamento publicitário, 

buscando-se entender o consumidor típico para, a partir dele, entender o todo. 

 

Baseado nessa afirmação percebe-se que é possível, a partir do entendimento do 

consumidor típico, criar uma identidade em termos de grupo, ou de forma até mais 

abrangente, de massa, como relata Sant’Anna, Júnior e Garcia, para entender o perfil do 

consumidor da Vending Machine. Sendo assim, é possível através de pesquisas e de analises 

do público da Chilli Beans, identificar quem é o consumidor típico ou denominador comum 

que utilizou as máquinas da empresa, pelo fato de que os dados do perfil do consumidor não 

foram obtidos no presente estudo, pois como afirmou Ponci, foi realizado “simplesmente um 

acompanhamento de feedback de promotores que acompanharam a implantação”. 

Maia revela que o faturamento por máquina foi na média de R$ 20 mil, sabendo-se 

que o investimento no projeto foi de R$ 100 mil. Ponci afirma que “não divulgamos dados de 

vendas, até porque está sendo usado como promocional”. Percebe-se novamente aqui uma 

confusão entre os dois respondentes, quando um afirma que os dados não podem ser revelados 

e o outro fornece dados sem maiores especificações, tornando assim, os dados fornecidos por 

Maia, irrelevantes para a pesquisa, pois são informações imprecisas, que não trazem uma 

especificação sobre em que período esse valor foi obtido ou em qual das máquinas esse valor 

foi arrecadado. 

Para Maia, um dos pontos fortes da Vending Machine é fato de o usuário ter “uma 

experiência nova de consumo” e para Ponci, isso mostra que “a empresa está antenada a 

tecnologia, que somos jovens e acompanhamos a cabeça e hábitos dos jovens de hoje em dia”. 

Já quando questionados sobre os pontos fracos da máquina, Maia fala que o abastecimento é 

um deles, pelo fator de a máquina suportar somente 80 óculos expostos, e segundo Ponci, o 
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ponto fraco é o fato de que “os brasileiros não gostam de falar com máquinas”. Razuk (2001, 

p. 101) afirma que “errar no manuseio, do troco falhar, de não receber o produto e ter 

problemas com a nota” são alguns dos receios que os consumidores tem quando pensam em 

utilizar uma máquina de vendas. Mas percebe-se que, para os respondentes os pontos fracos 

citados não estão relacionados com os usos da RA e sim nos hábitos dos brasileiros e na 

logística de distribuição do aparato tecnológico. 

A seguir, apresenta-se uma síntese da entrevista realizada no dia 25 de março de 2013 

com o empresário santa-mariense Tiago Pereira Haudolb, que possui hoje quatro quiosques da 

Chilli Beans no Rio Grande do Sul. A entrevista foi estruturada com questões abertas 

previamente elaboradas (um roteiro encontra-se disponível no Anexo C no fim deste 

trabalho), sendo que a mesma foi gravada em áudio e encontra-se em posse do pesquisador. 

O empresário tinha como ideia inicial abrir um quiosque em Santa Maria e depois 

expandir: “meu projeto primeiro era Santa Maria e depois expandir”. Hoje Haudolb, tem dois 

quiosques em Santa Maria, um no Shopping Monet e outro no Shopping Royal (Figura 24) e 

dois na cidade de Santa Cruz, adquiridos há pouco tempo, no Santa Cruz Shopping e no Max 

Shopping. Segundo Haudolb, ele afirma que “não imaginava que poderia ter dois pontos de 

venda em Santa Cruz, mas hoje podemos ver uma venda igual nos dois shoppings”. 

 

 

Figura 24 – Quiosque da Chilli Beans no Shopping Royal. 

Fonte: Disponível em: <http://www.royalplaza.com.br>. Acesso em: 21 mai. 2013. 
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O entrevistado relatou que sua relação com a empresa já dura cerca de 15 anos. 

Segundo o empreendedor, sua história com a marca surgiu por volta de 1998, quando 

trabalhava em uma empresa de confecção de roupas como Supervisor de Franquias, passou a 

viajar por todo o Brasil a trabalho e assim conheceu a Chilli Beans, “em todos os shoppings 

que eu ia eu via a Chilli Beans”. 

Foi assim que quando pensou em colocar um negócio próprio em Santa Maria, logo 

lembrou-se da empresa. Segundo o entrevistado, “era o inicio da marca, mas já era um 

trabalho com uma proposta nova e arrojada, sendo que o óculos de maior valor custava R$ 

98,00, para gerar volume de vendas”. A proposta diferenciada chamou a atenção do investidor 

para um novo mercado em crescimento, “isso me chamou a atenção e percebi que o Rio 

Grande do Sul ainda era um estado a ser prospectado para a marca”. O empresário lembra 

também que havia apenas 2 pontos no estado, “fui atrás para ver quantos pontos a Chilli 

Beans possuía no Rio Grande do Sul e havia apenas 2 em Porto Alegre”. 

O empresário acredita que o público consumidor vai de 20 a 35 anos, e que a empresa 

consegue atender a todos os públicos, pois segundo ele “a Chilli Beans vai além e sempre está 

um passo a frente na questão de inovação, de novos projetos, de novas parcerias, com 

arquitetos e designers, com estilistas e cantores”. Haudolb afirma que a compra dos óculos é 

sazonal e que venda é maior no verão na região sul, comparado aos outros estados do país, 

“para nós aqui no sul a influência do clima é forte, mas lá para cima não, lá a venda não para”. 

O empresário afirma que prefere os quiosques da empresa como franquias em relação 

às lojas que a mesma oferece. Quando questionado se pretende adquirir uma loja futuramente 

ele diz que não, pois “a loja não tem a flexibilidade do quiosque. Se o quiosque não dá certo 

aqui, eu mudo para outro lugar”. Outro fator importante levantado pelo entrevistado foi à 

diferença de valores entre o quiosque, que custa R$ 155 mil, enquanto a loja está avaliada em 

R$ 341 mil, sendo que a área para instalação de um quiosque é de 6m² e, para uma loja, entre 

30m² a 40m². 

Quando o empresário foi questionado se conhecia a tecnologia realidade aumentada, 

ele alegou que não, mas que já conhecia a Vending Machine da Chilli Beans, pois havia sido 

apresentada na convenção da empresa em 2012, “hoje ela funciona em alguns metrôs de São 

Paulo e a ideia é colocar em alguns aeroportos”. Ele acredita que a máquina necessita de 

alguém para fazer segurança, pois poderia sofrer algum tipo de depredação e também para 

ensinar as pessoas na hora da compra, “tem que ter alguém na questão de segurança e também 

para orientar as pessoas”. A falta de segurança, considerado por ele, seria um dos pontos 
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fracos da máquina, sendo assim, pode-se notar novamente que a RA não foi destacada como 

ponto fraco da Vending Machine. 

Essas entrevistas possibilitaram aprofundar o conhecimento sobre a empresa Chilli 

Beans e entender como ela se utilizou da RA na Vending Machine para criar um novo canal 

de vendas, diferenciado, original e mais próximo ao seu público-alvo, por serem instaladas em 

lugares de trânsito contínuo, sendo que, o acesso a tais informações foi facilitado pelo próprio 

proprietário da empresa e pelo franqueado entrevistado, que se mostraram disponíveis ao 

responderem as questões que elucidaram o tema deste trabalho. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho procurou compreender os princípios e o funcionamento da 

realidade aumentada, para depois analisar como a mesma foi utilizada na construção da 

Vending Machine da empresa Chilli Beans, assim como, apresentar quais foram os resultados 

obtidos com a utilização deste aparato tecnológico. 

Tendo como base principal nesta pesquisa a realidade aumentada, foi necessário 

desenvolver um capítulo sobre o assunto, para que houvesse entendimento desta tecnologia 

desde seu surgimento, assim como seu funcionamento, apresentado assim, embasamentos 

teóricos que auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho e aprofundaram o conhecimento a 

respeito deste assunto. Respondeu-se assim um dos objetivos específicos deste trabalho, pois 

foi possível esclarecer as diferenças e entender essas três tecnologias, realidade virtual, 

realidade misturada e realidade aumentada. 

Em outros dois capítulos foram abordados como a realidade aumentada com sua gama 

de recursos e possibilidades muito diversificadas vem sendo aplicada na área da saúde, da 

educação, da indústria automotiva e também na publicidade. Foi então possível apresentar, 

como objetivo deste projeto, inúmeras utilizações desta ferramenta tecnológica na 

publicidade, que agregam valor, criatividade e interação, tornando a experiência entre o 

usuário e a marca diferenciada dos demais meios. Foi desenvolvido também um capítulo 

sobre as Vending Machines, para se obter resposta a um dos objetivos desse projeto, que são 

máquinas de autosserviço, mas que também podem ser consideradas como uma ramificação 

da categoria de ponto de venda. Observa-se aqui o grande potencial e as vantagens, quando 

bem empregada, na utilização desta ferramenta em uma ação promocional ou campanha 

publicitária como ferramenta de marketing na publicidade. 

Os questionários respondidos pelo fundador e dono da Chilli Beans, Caito Maia, e 

com o diretor de expansão, Marinho Ponci, possibilitaram entender de onde surgiu a ideia da 

empresa ao desenvolver a Vending Machine com realidade aumentada e quais são os objetivos 

da empresa com esse dispositivo tecnológico. Com a entrevista realizada ao um franqueado da 

empresa, Tiago Pereira Haudolb, pode-se entender o que pensa um franqueado sobre a 

máquina. Percebeu-se com algumas respostas dos respondentes uma certa confusão entre as 

informações fornecidas sobre o projeto, o que revela falta de organização e também falta de 

pesquisas, tanto do perfil do público a ser abrangido, como de pós implementação do projeto 

para saber se o objetivo foi atingido. Observa-se que em um investimento alto como esse, 
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sabendo-se que o valor de cada máquina está estipulado em R$ 100 mil, é imprescindível não 

correr riscos.  

Desta forma, os resultados relativos ao uso do dispositivo e os dados sobre o perfil dos 

consumidores das máquinas, não pode ser levantado, devido à falta dessas informações e as 

políticas da empresa, que não fornece dados de pesquisa e também de valores ou volumes de 

vendas. O que o impossibilitou a resposta do objetivo geral deste estudo. Sabe-se pela 

entrevista que o valor arrecadado em uma das máquinas foi de R$ 20 mil, mas não se tem 

informações de em quanto tempo ou em qual das máquinas isso ocorreu, tornando assim essa 

informação irrelevante e imprecisa. 

Uma questão relevante a ser abordada, foi o fato de os três entrevistados não 

destacaram em suas declarações como ponto negativo a tecnologia de realidade aumentada, 

mas também, não destacaram nenhum ponto positivo a tecnologia, que serve como motor 

principal para funcionamento da máquina, pois através da experimentação do óculos 

utilizando a tecnologia que é tomada a decisão da compra. 

Um fato interessante a ser observado foi a insuficiência de publicações de livros e 

artigos referentes ao assunto abordado neste trabalho, tendo-se como base principal de 

pesquisa a internet. Sendo assim, esse presente estudo encerra-se aqui tornam-se uma fonte 

para futuras pesquisas na área, pois se espera que acadêmicos, interessados em compreender a 

tecnologia realidade aumentada e a utilização da mesma na publicidade, possam dar segmento 

para esta proposta. 
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ANEXO A 
 

Questionário enviado via correio eletrônico no dia 21 de abril de 2013, para o 

fundador e proprietário da empresa Chilli Beans, Caito Maia. 

 

1) Como surgiu essa ideia da Vending Machine? 

Maia: Necessidade de chegarmos em 1000 pontos de venda e também um história conceitual.  

 

2) Quem são os parceiros que ajudaram na construção da máquina? 

 

3) Já havia utilizado Realidade Aumentada em outros aplicativos ou dispositivos? 

Maia: Não. 

 

4) Quais são os lugares, que hoje podemos encontrar as Vending Machines? Por que esses 

lugares? 

Maia: Metros, boates, resorts, aeroportos, porque são lugares de alto fluxo de pessoas. 

 

5) Qual será o destino destas máquinas? 

Maia: Distribuí-las pelo Brasil. 

 

6) Quem é o público-alvo deste equipamento? 

Maia: Todo mundo. 

 

7) Quem foi o consumidor dessas máquinas? 

 

8) Foi feito algum tipo de pesquisa sobre os consumidores? 

 

9) É possível que você forneça alguns dados sobre o resultado de vendas das máquinas? E 

dados sobre o perfil das pessoas que utilizaram o equipamento? 

Maia: Uma média de R$ 20.000 reais por máquina. Pessoas que buscam novas tecnologias. 

 

10) No seu ponto de vista, quais são os pontos fortes da Vending Machine? E os fracos? 

Maia: Uma experiência nova de consumo. Fraco: Abastecimento. 
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ANEXO B 

 

Questionário enviado via correio eletrônico no dia 23 de abril de 2013, para o Diretor 

de Expansão da empresa Chilli Beans, Marinho Ponci. 

 

1) Como surgiu essa ideia da Vending Machine? 

Ponci: Em NY andei vendo vending machines da Apple pelos metros, e conversando com as 

pessoas percebi que eles vendiam super bem, e resolvemos criar uma para vendas em lugares 

inusitados. 

 

2) Quem são os parceiros/agências que ajudaram na construção da máquina? 

Ponci: Foi desenvolvido internamente com nosso arquiteto Gustavo Menegazzo, e a robótica 

com uma empresa PixelLabs, que no final do projeto foi trocada pois não conseguiu entregar 

o combinado. Mas 100% Brasileira. 

 

3) Já havia utilizado Realidade Aumentada em outros aplicativos ou dispositivos? 

Ponci: A tela de experimentação dos óculos é em realidade aumentada, usamos somente na 

Vending Machine. 

 

4) Quais são os lugares, que hoje podemos encontrar as Vending Machines? Por que esses 

lugares? 

Ponci: Ela se tornou uma ferramenta de marketing que nosso departamento de marketing usa 

em eventos especiais, como SPFW e outros. 

 

5) Qual será o destino destas máquinas? 

Ponci: Uso em eventos. 

 

6) Quem é o público-alvo deste equipamento? 

Ponci: Todos que tiverem curiosidade. 

 

7) Quem foi o consumidor dessas máquinas? 

Ponci: Tivemos vários perfis de pessoas mais ecléticos possíveis. 
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8) Foi feito algum tipo de pesquisa sobre os consumidores? 

Ponci: Simplesmente um acompanhamento de feedback de promotores que acompanharam a 

implantação. 

 

9) É possível que você forneça alguns dados sobre o resultado de vendas das máquinas? E 

dados sobre o perfil das pessoas que utilizaram o equipamento? 

Ponci: Não divulgamos dados de vendas, até porque esta sendo usado como promocional. 

 

10) No seu ponto de vista, quais são os pontos fortes da Vending Machine? E os fracos? 

Ponci: Mostrar que a empresa esta antenada a tecnologia, que somos jovens e acompanhamos 

a cabeça e hábitos dos jovens de hoje em dia. Pontos fracos: Os brasileiros não gostam de 

falar com máquinas. 
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ANEXO C 

 

Entrevista de roteiro estruturado com perguntas abertas realizada no dia 25 de março de 

2013 com o empresário santa-mariense Tiago Pereira Haudolb, que possui hoje quatro 

quiosques da Chilli Beans no Rio Grande do Sul, sendo que a mesma foi gravada em áudio e 

encontra-se em posse do pesquisador. 

 

1) Por que escolheu a Chilli Beans? 

2) Fale sobre os quiosques (quais regiões/cidades, quantos possui, valores, capacidade). 

3) Qual o perfil do público da Chilli Beans? 

4) Qual o perfil do consumidor? 

5) Quais são as formas de pagamento? 

6) O produto é sazonal? Vende mais em qual época do ano? 

7) O que é RA? 

8) Conhece a Vending Machine da empresa? 

 


