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Daqui até o Metaverso: quais pistas  encontramos 

nos dados sobre este futuro em construção?

Novembro/2021

Data Stories

Data Stories

Data Stories

Uma nova realidade

Data Stories

Sobre o Data Stories: 

Esta é a décima sexta edição do conteúdo temático 
produzido mensalmente pela Kantar IBOPE Media 
com o objetivo de trazer o cenário e novas 
perspectivas sobre temas e tendências importantes 
relacionados a audiência, publicidade, planejamento 
de mídia e comportamento do consumidor. 

Para saber mais sobre este e outros conteúdos entre 
em contato com: digital@kantaribopemedia.com

Foto e vídeo...

Sobre a Kantar IBOPE Media 

A Kantar IBOPE Media faz parte da Kantar, líder 
global em dados, insights e consultoria. 
Oferecemos as mais abrangentes e precisas 
informações sobre consumo, desempenho e 
investimento de mídia, provendo aos clientes da 
América Latina dados para a melhor tomada de 
decisão. A Kantar IBOPE Media conta com 
aproximadamente 3.500 colaboradores e possui 
operações em 15 países latino-americanos.
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Metaverso. Essa é a palavra que vem dominando 
o noticiário de mídia e tecnologia no último mês, 
desde que o Facebook anunciou sua mudança de 
marca e posicionamento, direcionando 
investimentos para o desenvolvimento do seu 
"ambiente virtual". 

Na prática, o metaverso proporciona experiências 
imersivas e interativas na Internet em ambientes 
completamente virtualizados. Imagine uma aula 
de história na qual os alunos colocam seus óculos 
de realidade virtual e se transportam para o 
século XIX, em um ambiente no qual eles 
conseguem se comunicar e ter um aprendizado 
completamente imersivo. Esta é uma das in�nitas 
possibilidades que o metaverso pode nos trazer, 
integrando a vida real e a virtual.

O conceito não é completamente novo. Em 2003 
o jogo Second Life já explorava a ideia de um 
ambiente 3D interativo, mas a experiência �cou 
restrita a um nicho. O que faz que o 
desenvolvimento e, principalmente, o uso amplo 
do metaverso sejam possíveis agora?

Desta vez, o cenário é outro. A Meta anunciou 
investimento de US$150 milhões e a contratação 
de 10 mil pro�ssionais para a criação do seu 
ambiente virtual. Além disso, temos um número 
crescente de consumidores habituados a 
experiências sociais e abertos às tecnologias. 

Atividade Intensa...
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O VRChat é um universo virtual no qual a 

comunidade cria e compartilha

mundos virtuais, avatares e experiências 

interativas.
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O VRChat é um universo virtual no qual a 

comunidade cria e compartilha

mundos virtuais, avatares e experiências 

interativas.

O social virtualizado

As atividades em redes sociais do público usuário 
de ambientes virtualizados são bastante intensas 
e diferentes da média da população.

Além disso, o uso das redes sociais é diferente entre os usuários de ambientes virtualizados. O Instagram é a 
rede mais usada, diferentemente da média da população, na qual o Facebook é líder. Vemos destaque para 
redes sociais mais focadas em vídeo e fotos: Tik Tok e Kwai.

Encontros reais em ambientes 
virtuais: VRChat

O metaverso tem muitas aplicações sociais, 
pro�ssionais e educativas, mas é evidente que o 
entretenimento também ganha muito com o seu
desenvolvimento e difusão. 

Já existem jogos baseados na exploração de 
metaversos, é o caso de League of Legends e 
Fortnite. 

E o que a publicidade tem a ver com isso?

Aquilo que entendemos por mídias sociais �zeram 
com que muitas das nossas experiências físicas 
fossem transportadas para o mundo virtual. A 
expansão do metaverso irá dar mais alguns 
passos na virtualização das nossas atividades 
sociais – levando nós mesmos para esse ambiente 
virtual.

O objetivo é ambicioso, mas já existem 
experiências de metaversos que nos mostram um 
pouco sobre o que nos espera no futuro.

O VRChat é um universo virtual no qual a 

comunidade cria e compartilha

mundos virtuais, avatares e experiências 

interativas.

A convergência do mundo físico e virtual trará 
implicações e oportunidades profundas para as 
marcas. Já vimos empresas usarem experiências 
virtuais para lançarem seus produtos, é o caso da 
Brahma e sua ação no game GTA. 

Uma das vantagens que a realidade virtual traz 
para a publicidade é justamente oportunidade de 
contextualizar as ações da marca ao ambiente 
do game. 

6%

86%

O Tg.net está de cara nova!

dos usuários de 
Internet a�rmaram 
que passam tempo 
em ambientes 
virtualizados como 
Second Life ou World 
of Warcraft

das pessoas desse público  
costumam checar as
redes sociais todos os dias. 
Na população são 74%

Trendsetters 

89% dos usuários de “ambientes 

virtualizados” jogam videogame. No 

entanto, as razões que in�uenciam 

esse público para escolher seus jogos 

são bem diferentes do total dos 

usuários de Internet. Ainda assim, 

preço é um fator importante.

Analisar o comportamento de um público que já é 
usuário dessas tecnologias nos dá indicativos 
sobre o que virá no futuro. 90% dos usuários de 
ambientes virtuais gostam de descobrir novos 
aplicativos e 91% a�rmam quem tentam 
acompanhar todas as informações e tecnologias. 

Este público é o que chamamos de early adopters 
e percebemos esse comportamento ao olhar para 
os devices que possuem.

Usam as redes sociais para...

29%

Razões que in�uenciam a 
escolha de games

78%
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"Para me comunicar e interagir com 
pessoas que eu já conheço"

dos usuários de 

ambientes virtuais 

possuem dispositivos de 

realidade virtual (Oculus, 

Samsung Gear VR, etc).

Preço

usuários de ambientes virtuais 
preferem ver anúncios relacionados 
com o conteúdo dos sites que 
visitam. Na população são 55%
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Ação da Brahma no game GTA

"Para jogar em sites de redes sociais"

42%

Versão Gratuita

No ano passado, a Brahma criou um bar 
dentro do GTA como parte do lançamento de 
um novo produto. 
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têm smartwatch

Críticas e 
Comentários

O desa�o da atenção

24%

Usuários de 
Ambientes Virtuais

Além disso, vivemos em um momento que o 
volume de informação que acessamos é gigante 
e a atenção das pessoas é fragmentada. Neste 
contexto, o uso de VR pode trazer momentos de 
foco importantes. 

têm dispositivos 

inteligentes ativados 

por voz (iluminação, 

smartspeaker, etc...) 

Total 
Usuários de Internet

Com o TG.Net 2021 
também é possível analisar 
atividades especi�cas em 
cada uma das redes 
sociais.

Este público também se destaca no 

uso de e-readers, pulseiras inteligentes, 

câmeras de vídeo e muitos outros 

aparelhos disponíveis para análise e 

cruzamentos no TG.Net

79%
dos usuários de ambientes 
virtuais a�rmam que 
consomem cada meio por 
vez; diferentemente da média 
da população, na qual 
apenas 59% das pessoas têm 
o mesmo comportamento.

O que esperar para o futuro?

O exercício de futurologia não é simples e 
existem mais perguntas do que respostas. 
Passaremos parte da vida em um ambiente 
virtualizado? Vamos conviver com hologramas 
em nossas atividades diárias? Quais as 
implicações econômicas de um multiverso? 
A série Years and Years da BBC fez algumas 
previsões...
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O TG.Net está de cara nova!

O Tg.net é a solução Kantar IBOPE Media para 
analisar os hábitos e atitudes das pessoas na 
Internet. Iniciando uma nova série histórica, a 
partir de 2021, o TG.Net traz em seu questionário 
além das informações sobre o consumo geral de 
internet, também 3 novos blocos focados no 
universo online: Games, Streaming e E-commerce.

Clique ao lado e conheça mais ou entre em 
contato: digital@kantaribopemedia.com

TG.Net 2021

TG.Net 2021: Evolução para uma melhor

compreensão digital
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