MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA XR
NO BRASIL

OBJETIVO
A cadeia produtiva da indústria criativa no Brasil movimentou cerca de 2,64%
do PIB em 2018 e tem uma perspectiva de crescimento de 4.6% nos próximos
anos. Entre as tecnologias emergentes na chamada Indústria Criativa, destacase Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Realidade Mista como um nicho
de mercado capaz de competir no mercado internacional a partir de um portfólio
de produtos inovador e com maior valor agregado. O presente trabalho busca
mapear empresas e informações que participem do ecossistema de Realidade
Mista e Realidade Estendida em atuação no país, com o intuito de auxiliar na
consolidação de dados que permitam o desenvolvimento de políticas públicas
para uma área que possui forte vocação para a inovação.

SOBRE A PESQUISA
A pesquisa foi realizada junto à cerca de 138 empresas pertencentes à cadeia
produtiva da indústria criativa no país nos meses de Julho e Agosto de 2020 por
meio de uma plataforma online.
As empresas pesquisadas inserem-se no conceito de Indústria Criativa "como
aquelas que transformam os talentos criativos tradicionais como design,
performance, produção e escrita, combinando-os com técnicas de produção de
mídia e distribuição (para escala) e novas tecnologias interativas (para
customização) com vistas a criar e distribuir conteúdo criativo através do setor
de serviços na nova economia" (Hartley, 2019).

ASPECTOS METODOLÓGICOS
O trabalho incorpora técnicas da pesquisa descritiva através de questionários
padronizados que buscam retratar dois níveis de informações:
(a) demográfico;
(b) macro-econômico e macro-organizacional, com vistas a produzir um retrato
com as principais características do mercado MR/XR no Brasil.

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS
➤

No universo das 138 empresas que participaram da pesquisa:
39,72% - ME - Microempresas
20, 57% - MEI - Microempreendedores individuais
13,48% - EPP - Pequena Empresa
12,06% - EIRELLI - Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada
7,8% - Média Empresa
4,96 % - EI - Empresário Individual
1,42 % - Grande Empresa

FATURAMENTO DAS EMPRESAS
➤

No universo das 138 empresas que participaram da pesquisa:
39,59% - faturam até 81mil
29,08% - faturam entre 81 mil e 360 mil
24,82% - faturam entre 360 mil e 4,8 milhões
7,09% - faturam entre 4,8 milhões e 300 milhões
1,42% - faturam mais que 300 milhões

ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS
➤

No universo das 138 empresas:

34,75% - estágio EMERGENTE - TRAÇÃO
25, 53% - estágio START-UPS
18,44% - estágio PRÉ-OPERACIONAL
12,06% - estágio EXPANSÃO
9,22% - estágio MADURO

MODELO DE NEGÓCIO DAS EMPRESAS
➤

No universo das 138 empresas, 107 responderam :

60,75% - B2B
34,58% - B2B e B2C
4,67% - B2C

ATUAÇÃO NO SETOR
➤

No universo das 138 empresas, 107 responderam :

71, 96% - Atuam no setor de XR
17, 76% - Desejam atuar no setor

EMPREGABILIDADE DO SETOR - CLT
➤

No universo das 138 empresas, 138 responderam :
80, 14% …..até 3 empregados
6,38%…….entre 4 e 9 empregados
10,64%…..entre 10 e 49 empregados
0,71% ……entre 59 e 99 empregados
2,13% ……mais de 100 empregados

EMPREGABILIDADE DO SETOR - NÃO CLT
➤

No universo das 138 empresas, 138 responderam :
54,61% até 3 colaboradores
24,82% entre 4 e 9 colaboradores
18,44% entre 10 e 49 colaboradores
0,71% entre 59 e 99 colaboradores
1,42% mais de 100 colaboradores

VARIAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NO SETOR (CLT) NOS ÚLTIMOS 12 MESES
➤

No universo das 138 empresas, 138 responderam :
68,79% não tiveram variação

16,31% contrataram de 1 a 3 funcionários
5,67% contrataram de 4 a 9 funcionários
0,71% contrataram de 10 a 49 funcionários

5,67% demitiram de 1 a 3 funcionários
0,71% demitiram de 4 a 9 funcionários
1,42% demitiram de 10 a 49 funcionários
0,71% demitiram 100 ou mais

CLASSIFIQUE AS FONTES DE FINANCIAMENTO POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA
➤

No universo das 138 empresas, 118 responderam :
44,17% CONTRATOS COMERCIAIS
26,67% RENDA PRÓPRIA
9,17% FSA - FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL
5,83% EDITAIS PÚBLICOS
2,50% CROWFUNDING
1,67% LEI ROUANET
1,67% LEI DO AUDIOVISUAL
1,42% BNDES

QUAL SUA IMPRESSÃO SOBRE O INVESTIMENTO PÚBLICO NO SETOR DE XR
➤

No universo das 138 empresas, 106 responderam :
51,89% - É INSUFICIENTE
24,53% - É INEXISTENTE
14,15% - É ÓTIMO
3,77%

- É ADEQUADO

3,77%

- É BOM

1,89% - NÃO DEVERIA HAVER INVESTIMENTO PÚBLICO
PARA O SETOR DE XR

CONCLUSÕES
Apesar dos informações apresentadas representarem apenas um pequeno
retrato dos dados brutos coletados, já comprovam algumas das hipóteses do
estudo e também levantam outros aspectos que não estavam no radar da
pesquisa.
Tratando-se de um setor que trabalha com uma tecnologia com forte vínculo
com a inovação, o Mapeamento mostrou que mais de 50% das empresas são
compostas por ME - MICROEMPRESAS e MEI; e se encontram no estágio de
desenvolvimento EMERGENTE ou START-UP. Revelando que este é um
mercado ainda em fase de maturação e que precisa de apoio governamental
para florescer no país.
Fonte: MACIEL, I.M.S. Mapeamento do setor de Realidade Virtual e Realidade Aumentada no Brasil: perspectivas e desafios. Trabalho aceito para
apresentação no GT 6: Consumo e Cultura a ser apresentado no I Congresso Ibero-americano Interdisciplinar de Economia Criativa, 2020.

CONCLUSÕES
Na correlação do setor com o mercado de trabalho, a amostragem revelou que
não há uma grande diferença entre no. de contratados CLT e não CLT (MEI/
Tercerizados). Dado que vislumbra a tendência do setor em tentar reduzir a
volatilidade do emprego, dada a alta qualificação da mão de obra.
Por fim, ao tratar sobre investimento, mais de 60% das empresas produzem
conteúdo XR a partir de recursos próprios ou contratos comerciais. E ao serem
perguntados sobre o investimento público no setor, 24,53% sinalizaram que os
investimentos são INEXISTENTES e 51,89% disseram que o investimento
público é insuficiente.
Fonte: MACIEL, I.M.S. Mapeamento do setor de Realidade Virtual e Realidade Aumentada no Brasil: perspectivas e desafios. Trabalho aceito para
apresentação no GT 6: Consumo e Cultura a ser apresentado no I Congresso Ibero-americano Interdisciplinar de Economia Criativa, 2020.

CONCLUSÕES
Este último aspecto confirma as conclusões de CUNHA (2020), em seu estudo
sobre CREATIVE HUBS na Grã-Bretanha e no Brasil, onde afirma que no caso
da Grã-Bretanha os investimentos públicos estão voltados para a convergência
entre cultura e inovação, e caso brasileiro, de forma diferenciada, cria uma
separação entre cultura x inovação.
Acreditamos, portanto, que essa pesquisa possa trazer os argumentos
necessários iniciarmos um caminho de convergência entre a cultura &
inovação, onde os conteúdos XR brasileiros possam ser vistos como uma forma
de impulsionar a Indústria Criativa do país a criar e exportar mais e mais
produtos culturais com o DNA da inovação.
Fonte: MACIEL, I.M.S. Mapeamento do setor de Realidade Virtual e Realidade Aumentada no Brasil: perspectivas e desafios. Trabalho aceito para
apresentação no GT 6: Consumo e Cultura a ser apresentado no I Congresso Ibero-americano Interdisciplinar de Economia Criativa, 2020.

