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compra.

,Palavras-Chaves: Hipertexto - Percepção - WWW Internet - Imersão - Presença -
Ambientes mediados e não mediados - Atitude - Preferência.



iv

AGRADECIMENTOS

Agradecer a todos aqueles que de uma forma ou outra participaram, contribuíram e

incentivaram a realização deste trabalho é impossível dada as limitações de espaço e de minha

memória.

Dentro destas limitações diretamente agradeço:

À EAESPIFGV e seus membros que sempre estavam dispostos a colaborarem para a realização

desta; ao amigos da biblioteca que com dedicação em muito contribuíram à execução deste

trabalho;

À CAPES, por seu apoio financeiro em toda a extensão desta tese;

Ao prof. Juracy G. Parente por suas sugestões e criticas que enriqueceram sobremaneira a

realização desta tese, e, em especial por suas contribuições ao aspecto da pesquisa de campo;

Ao prof. Marcos H. N. Cobra cujas observações permitiram a ampliação dos conceitos aqui

abordados assim como a compreensão de suas interrelações.

Ao prof. Frank Biocca que com suas valiosas indagações permitiu-me descobrir o quão belo é

o mundo dos ambientes mediados por computadores;

Ao prof. S. Rafaeli que sempre critico ao atual estágio de conhecimentos da interação Homem-

Máquina incentivou-me a busca de novas definições e caminhos;

À Sra. Silvana Varella por suas valiosas sugestões e contribuições na elaboração do roteiro das

discussões de grupo;



v

Agradeço, em especial, ao prof. Rubens da Costa Santos, meu orientador, que muito além foi

no exercício da orientação. Ensinou-me o valor da pesquisa, educou-me na maneira de pensar

ciência, instruiu-me na crítica, aguçou minha curiosidade e demonstrou-me o conceito de

dedicação acadêmica-científica.

A todos, agradeço por seus esforços e tempo dedicados à realização desta tese.



Plínio é quem narra: .

Contemporâneos e rivais de Zeuxis eram Timanthes, Androcydes,

Eupompus e Parrhasius. O último, entra numa competição com Zeuxis que

havia produzido um quadro de uvas tão habilmente representadas que os

pássaros começaram a voar em direção à ilustração para comerem as

vinhas pintadas.

Em seguida Parrhasius desenhou um quadro tão realista de uma cortina

que Zeuxis, tão orgulhoso do veredicto dos pássaros, pediu que se abrissem

as cortinas e que o quadro fosse mostrado. Quando percebeu seu erro, com

a modéstia que o havia honrado, levantou suas mãos dizendo que enquanto

conseguira fazer com que alguns pássaros acreditassem em sua ilusão,

Parrhasius havia feito outro artista acreditar na dele.

vi
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PARTE I: INTRODUCÃO.,

~ Histórico (da Internet)
~ Questão problema

~ Visão Geral (da Internet)
~ Justificativas

1. VISÃO GERAL

Estima-se que a rede mundial de computadores, INTERNET, apresente um total de 50

milhões de usuários (Ellsworth e Ellsworth, 1996, p. 4), com taxa média de crescimento

mensal de 6,5%, como pode ser observado no gráfico abaixo. Corno característica única, a

INTERNET constitui-se tanto em rnidia de massa como em um mercado em si mesma

(Hoffman, Novak: e Chatterjee, 1997, p. 1).

Gráfico 1: Evolução do Número de 'Hosts' na Internet
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Fonte: Network Wizards: http://www.nw.com/
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As tabelas 1 e 2 apresentadas a seguir, revelam os dados de crescimento da Internet, am

âmbito mundial.

Tabela 1: Evolução do número de 'Hosts' na INTERNET

Mês/Ano Ago/81 Mai/82 Ago/83 Out/84 Outl85 Fev/86
n° de Hosts 213 235 562 1.024 1.961 2.308
Mês/Ano Nov/86 Dez/87 Jul/88 Outl88 Jan/89 Jul/89
n° de Hosts 5.089 28.174 33.000 56.000 80.000 130.000
Mês/Ano Out/89 Outl90 Jan/91 Jul/91 Outl91 Jan/92
n° de Hosts 159.000 313.000 376.000 535.000 617.000 727.000
Mês/Ano Abr/92 Jul/92 Outl92 Jan/93 Abr/93 Jul/93
n° de Hosts 890.000 992.000 1.136.000 1.313.000 1.486.000 1.776.000
Mês/Ano Outl93 Jan/94 Jul/94 Outl94 Jan/95 Jul/95
n° de Hosts 2.056.000 2.217.000 3.212.000 3.864.000 4.852.000 6.642.000
Mês/Ano Jan/96 Jul/96 Jan/97 Jul/97 Jan/98 Jul/98
n° de Hosts 9.472.000 12.881.000 16.146.000 19.540.000 26.670.000 36.739.000
Mês/Ano Jan/99 Jul/99
n° de Hosts 43.230.000 56.218.000

Fonte: Network Wizards: http://www.nw.com/

Tabela 2:Taxa de crescimento mensal da Internet

Cálculo ==> Cn=c1(1+i)**n
Cn= 56.218.000 (jul./99)
C1= 213 (ago./81)
n= 198 meses (ago./81 -> jul./99)
i = taxa média de crescimento mensal

Taxa de crescimento ao mês. Período: agosto/81 a julho/99. 6,5% I

Fonte: Elaborado pelo autor.

Diferentemente das demais mídias de massa que têm por base urna comunicação

unidirecional, de urna fonte emissora para vários receptores, e sem resposta imediata, não há

interatividade, a INTERNET apresenta-se corno urna mídia de muitos emissores para muitos

receptores de maneira interativa (Hoffman e Novak, 1996, p. 53). O Hipertexto apresenta-se

corno instrumento eficaz quanto a permitir às empresas a obter maior alcance em seus

segmentos alvo e por possibilitar maior interação entre as partes. Esta maior interação oferece

às empresas a oportunidade de conhecer as necessidades de seus segmentos mais rapidamente

e proporcionar maior adaptação às mudanças ambientais (Hoffman e Novak, 1996, p. 61).

http://www.nw.com/
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2. HISTÓRICO

o início da Internet deu-se no final da década de 1960. Sua raiz foi a rede de computadores,

ARPAnet criada pela Agência de Projetos Avançados de Pesquisa, Advanced Research

Projects Agency- ARPA, do departamento de defesa dos E.UA, para conectar vários locais,

"sites", militares com centros de pesquisa, enquanto era, ela mesma, um projeto de pesquisa

com a finalidade de criar e desenvolver redes de computadores confiáveis (Ellsworth e

Ellsworth, 1996, p. 3).

A agência foi estabelecida no final da década de 1950 para desenvolver tecnologias de

informação a fim de ajudar os E.UA a conter o lançamento soviético do 'Sputnik'. Assim

(Kalakota e Whinston, 1996, p. 89), a fase inicial da ARPAnet constituiu-se, de centros de

pesquisa Universitários contratados pelos órgãos militares ligados por linhas telefônicas,

cedidas em regime de 'leasing' pela AT&T. O princípio no qual a ARPAnet se baseava era o de

'packet switching", o qual poderia prover comunicação contínua mesmo quando sob um

ataque nuclear (pavlik, 1996, p. 47).

O desenvolvimento e construção de redes incluiu um protocolo de comunicação que permitiu

que diferentes sistemas de computadores se comunicassem entre si e um método que podia

enviar dados através de múltiplas vias, usando grupos de dados que continham seus próprios

endereços de destino, os endereços estavam inclusos em cada pacote: 'packet switching'. Em

razão do sucesso alcançado (Ellsworth e Ellsworth, 1996, p. 4), muitas outras redes adotaram

o padrão usado,que ficou conhecido como TCPIIP, Transrnission Control ProtocollInternet

Protocol.'

1 É uma tecnologia para o envio de pacotes de informação por uma rede. Cada pacote tem um cabeçalho que contém sua
origem e destino, um bloco com o conteúdo dos dados, e um código para verificação de erros. Todos os pacotes de dados
relacionados com a mensagem podem não seguir a mesma rota a fim de chegarem a seu destino; eles são remontados uma
vez que chegam a seu destino. O padrão internacional para 'packet switching' é o X.25.
http://www.currents.neUresources/dictionary/dictionary.phtrnl?tenn=host&crit=Y.

2 TCPIIP: Conjunto de regras e padrões para comunicação de computadores que permite a comunicação entre os diferentes
tipos de computadores e redes conectados via Internet (Ellsworth e Ellsworth, 1996, p. 480).

http://www.currents.neUresources/dictionary/dictionary.phtrnl?tenn=host&crit=Y.
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Ao final da década de 1980, a NSF, National Science Foundation, um órgão federal do governo

dos E.UA, iniciou a expansão de sua própria rede, NSFNET, com a tecnologia da ARPAnet e

com uma espinha dorsal, 'backbone', de rede de alta velocidade. O objetivo deste órgão era, a

princípio, permitir que os campi das universidades e centros de pesquisa usassem seus

supercomputadores. Porém, além deste uso objetivado, os usuários de tais computadores

começaram a utilizá-los como correio eletrônico e para transferência de dados entre vários

locais interligados (Ellsworth e Ellsworth, 1996, p. 4-5).

Segundo os autores supra citados, este crescimento de aplicações, ou utilizações, permitiu a

inclusão de diversos outros grupos e ampliou o uso da rede, gerando desta maneira o que ficou

conhecido por INTERNET. A Tabela 3, a seguir, mostra a cronologia dos eventos relativos à

formação da Internet.
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3. JUSTIFICATIVAS

Este trabalho enfoca o conceito de PRESENÇA no ambiente da WWW-INTERNET. Assim, as

justificativas para sua realização centram-se nos conceitos acima mencionados e em outros

correlacionados.

3.1 Justificativa para o estudo da WWW-Internet

Gilder (1989, p. 353-358), Romer (1995, p. 68) e Arthur (1996, p. 103) asseveram que

diferentemente da produção de bens como automóveis, produtos de alta tecnologia como os

digitais, o ambiente da Internet, não requerem os custos inerentes à produção de cada unidade

extra. Produtos digitais exigem altos custos de investimentos iniciais e baixos custos à sua

produção. Isto é, enquanto automóveis têm custo constante de produção (Romer, 1995, p. 68),

softwares não, exigindo menos de 02, dois, por cento em relação ao custo total (Gilder, 1989,

p. 356). Ou, como enfatizado por Arthur (1996, p. 103), o custo da matéria prima é ínfimo

quando em comparação com os custos de pesquisa e desenvolvimento. Para Romer (p. 68),

esta diferença de custos força as empresas a reorganizarem sua estrutura, seu sistema de preços

e de distribuição.

Outro fator a caracterizar a indústria eletrônica e digital é seu comportamento frente aos custos

que, ao contrário das outras indústrias, declinam à medida que mais unidades são produzidas e

mais avançam, ou evoluem, na tecnologia. À medida que mais poderosos tornam-se os
,

produtos desta tecnologia, mais diminuem em espaço fisico e mais seus custos declinam. Tal

comportamento é explicado por Moore (1995, p. 56) na "Moore's law",3 que rege a indústria

de software, como se pode evidenciar na Internet.

Em sua infra-estrutura utiliza-se de espinhas dorsais, "backbone", para o transporte da

informação, cujo custo de utilização no mercado norte-americano, a "NSFNET", declinou dez

vezes em dois anos: enquanto em 1987 o custo era de US$ 10,00 por megabyte, em 1989 era

3 Gordon Moore, ex-presidente e fundador da Intel, Corpo A "Lei de Moere" reza que a cada dezoito meses os custos para a
fabricação de um "chip" declinam à metade de seu custo inicial.
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menos de US$ 1,00. Kalakota e Whinston (1996, p. 100) estimam que para o ano de 1993 este

custo seja de US$ 0,13, treze centavos de dólar."

Gilder (1989, p. 61-62) assevera que à medida que estes custos declinam, também o fazem os

preços, o que leva a maior aceitação por parte do mercado, a oferta neste caso, gera sua

própria demanda. Os pagamentos incorridos na produção de bens, ou serviços, criam suficiente

poder de compra para sua aquisição. É a lei de Say (Say, 1989, p. 155), a qual reza que a oferta

gera sua própria demanda.

A situação acima descreve a Internet, pois à medida que seus custos declinam maior sua

aceitação no mercado em âmbito mundial. Esta aceitação evidencia-se por um crescimento

médio mundial, no período de 1981 a 1997, de seis por cento ao mês. Vide Gráfico 1, página 1,

e Tabela 1, página 2.

Assim, sendo a Internet um produto novo (Newhaggen e Rafaeli, ]997, p. 2; Morris, 1997, p.

1) o que para Engel, BlackweIl e Miniard (1995, p. 869) altera o comportamento da sociedade,

gerando novos hábitos e comportamentos, justifica-se seu estudo pois pouco ou nada se sabe a

respeito de como serão estas mudanças, quais comportamentos surgirão e como as pessoas

reagirão a esta nova mídia.

3.2 Justificativa para o estudo de PRESENÇA

Lornbard e Ditton (1997, p. 1) observam que grande número de tecnologias emergentes como

realidade virtual, simuladores, vídeo conferência, "home theater" e televisão de alta definição

(HDTV) têm por finalidade prover aos seus usuários a ilusão de que uma experiência mediada

não é mediada, uma percepção definida por PRESENÇA.

As razões para estudar Presença são de ordem prática e teórica. O aumento da sensação de

Presença é crítico ao uso, utilidade e lucratividade das tecnologias acima, que estão alterando,

4 Para 1993 foi usado o termo 'estimado' em razão da fonte ter estimativa e não o custo real relativo ao ano em questão.
KALAKOTA e WHINSTON, 1996, p. 100.
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ou espera-se que alterem, a forma com que (1) trabalhamos (Zeffane, 1992, p. 15), (2) nos

divertimos (Hawkins, 1995, p. 159) e (3) vivemos (Lombard e Ditton, 1997, p. 2). 5

Porém, como exposto por Lombard e Ditton (1997, p. 2), embora haja o esforço por se

compreender a interação Homem-Máquina, muitas decisões tomadas são baseadas em tentativa

e erro. Melhor entendimento do que é Presença, o que a motiva ou desmotiva, quais seus

efeitos, deve facilitar o projeto e reprojeto das mídias, devendo economizar recursos às

empresas.

Quanto à abordagem teórica, ajuda a entender como orgaruzamos e interpretamos a

informação, como armazenamos e recuperamos memórias, tomamos decisões etc ..

Tradicionalmente, pesquisadores usam estímulos mediados como substitutos aos não mediados

e assumem que os resultados, podem ser aplicados a ambos os contextos (Cowan, 1997, p. 6 e

13), os quais assumem que estímulos mediados são iguais aos não mediados (Lombard e

Ditton, 1997, p. 3). Se estas premissas estiverem erradas, precisamos saber e autores como

Gale, Golledge, Pellegrino e Doherty (1990, p. 3-4) sugerem que podem estar.

Outro aspecto a justificar este trabalho é como a mídia influencia as pessoas. Trabalhos como

os de Shapiro e Lang (1991, p. 685-690) usam modelos de memória para explicar como

pessoas incorporam as informações da televisão em seus julagamentos sobre o "mundo real".

Desta feita, considerando-se as altas taxas de crescimento da Internet, vide gráfico 1, página 1,

e os poucos e não sistemáticos trabalhos sobre Presença, toma-se interessante entender como

ambientes mediados influem no julgamento das pessoas e, em especial, como este conceito

pode exercer influência na relação atitude-memória das mesmas quanto as suas escolhas

(Lombard e Ditton, 1997, p. 3).

5 Por exemplo: Aqueles interessados em arquitetura gótica européia podem explorar este assunto no endereço:
http://www2.echo.lulsearch97cgils97 _cgi?Action= View& VdkVgwKey=%2F extra%2Fwww''102FIM-
EUROPE%2Fpub%2Fimpact%2Fprojects%2Fimrn%2Fen%2Fgothic.html&QueryZip=gothics

http://www2.echo.lulsearch97cgils97
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Quanto à busca de quais fatores criam sensação de presença, se vários têm sido os estudos

sobre os componentes visual e auditivo com base nas mídias televisão, rádio, jornais e revistas,

pouco ou nada tem sido estudado frente ao ambiente da Internet (Morris, 1997, p. 1-2).

Biocca (1997, p. 3) enfatiza que o meio de comunicação primordial é o corpo humano e Becker

e Schoenbach (1989, p. 5), dentre outros, asseveram que uma nova mídia deve atender a novos

sentidos, pois, segundo Sekuler e Blake (1994, p. 2), só conhecemos o mundo de forma direta

e objetiva via os sentidos, os quais fazem uma amostragem dos estados energéticos, como

calor, luz, força e composição química a nossa volta, sendo tudo o mais inferência lógica, pois

é através de movimentos e colisões com objetos que os sentidos captam variações nos campos

de energia que fluem sobre o corpo. Assim, quando a visão e outros sentidos estão ativados,

mais imerso tende a estar o usuário na mídia em questão. Neste caso, os sentidos estão

acoplados à interface da mídia (Biocca, 1997, p. 3 e 6).

Para Biocca e Delaney (1995, p. 57-58), os movimentos do corpo e atividades cada vez mais

fazem parte da interface Homem-Máquina e o "mouse" foi o primeiro dispositivo a fazer com

que o corpo entrasse no ambiente computacional. Se o "mouse" é fator critico à interatividade

Homem-Computador, então tem-se um relacionamento somático e não conversacional.

Movimentos no ambiente mediado por computador tal qual na experiência humana não

mediada são elementos criticos a esta interação, os quais estão associados com outros sentidos

como visão e audição (Biocca, 1997, p. 10).

Esta nova situação, que envolve maior número de sentidos como a interação de movimentos

com visão e audição, suscita questões como: (1) como se dá o relacionamento destes sentidos?,

como isto pode (2) influenciar a atenção e (3) retenção da informação na memória?

Na revisão bibliográfica realizada pelo autor desta tese, até o presente, tais questões não foram

analisadas nem exploradas. Justifica-se, assim, a importância deste trabalho em razão da

exploração do relacionamento dos sentidos visão, audição e movimento braço e mão quanto a

influenciar o aprendizado do consumídor.
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4. CONTRIBUiÇÕES DO TRABALHO

As contribuições deste trabalho visam à (1) área empresarial, no sentido de como o Conceito

de Presença e seus efeitos podem ajudar as empresas a melhor desenvolverem a oferta no

ambiente digital, (2) aos estudiosos uma vez que o modelo Fonte Emissora ~ Mensagem ~

Fonte Receptora, com base na comunicação de massa não mais cabe neste ambiente e (3) ao

aspecto conceitual, pois em razão da própria natureza desta nova mídia, novos conceitos

fazem-se importantes e portanto devem ser explicados.

4.1 Contribuição à área empresarial

A contribuição deste trabalho à área empresarial situa-se em um escopo mais amplo, qual seja:

O Comércio Eletrônico.

Wigand e Benjamin (1997, p. 1) observam que mudanças consideráveis na dinâmica econômica

dos canais de marketing, nos padrões de distribuição fisica e na estrutura de distribuidores têm

sido observadas e outras estão por ocorrer.

Entre estas mudanças constatam-se aquelas referentes às transações entre os agentes

econômicos como empresa, fornecedores e compradores. Williamson (1997, p. 2) classifica as

transações empresariais de duas formas: a primeira, responsável pela coordenação entre os

vários compradores e vendedores, transações de mercado, e aquelas relacionadas à

coordenação dentro da empresa, transações hierárquicas.

Para Wigand e Benjamin (1997, p. 2), empresas escolhem as transações que economizam em

custos de coordenação. À medida em que a tecnologia de informação continua a melhorar o

desempenho dos custos, empresas continuarão a encontrar incentivos para coordenarem suas

atividades de forma eletrônica.
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Esforços realizados para a integração eletrônica das cadeias de fornecimento, ligações entre

fornecedor-comprador, como a integração eletrônica de dados produzem economias em

relação a estoques e à coordenação das atividades, como por exemplo o sistema da WALL

MART (Wigand e Benjamin, 1997, p. 3).

Conjecturas (Potter, 1997, p. 2) iniciais quanto à eficiência gerada pelos esforços de comércio

"online" sugerem dez vezes mais unidades vendidas com um décimo do orçamento de

propaganda. Verity e Hof (1994, p. 40) estimam que seja um quarto menos custoso

desempenhar marketing direto via Internet do que em comparação com os canais tradicionais.

Estes dados tomam-se mais importantes à medida que o ciclo de vida tecnológico diminui e sua

complexidade aumenta. Neece (1997, p. 2) ao analisar atendimento "online", verificou que este

economizou à Sun Microsystem em tomo de US$ 4 milhões (quatro milhões de dólares norte-

americanos) somente com o sistema de "PERGUNTAS MAIS FREQUENTES - FAQ's",

disponibilizado na Internet.

Para KotIer (1996, p. 48); Engel, Blackwell e Miniard (1995, p. 11); e Engel, Warshaw,

Kinnear (1994, p. 7) devido ao ambiente empresarial cada vez mais competitivo em que as

empresas se encontram, toma-se cada vez mais importante e critico entregar aos clientes mais

valor (incremento na relação custolbeneficio por parte do consumidor e/ou comprador).

Hoffman, Novak, e Chatterjee (1997, p. 4) asseveram que cada vez mais é importante às

empresas facilitar ou melhorar o acesso de clientes a grandes volumes de informações

dinâmicas para que dêem suporte as suas perguntas e ao seu processo de decisão. Gupta (1998,

p. 3), projeto HERMES, em pesquisa realizada junto aos usuários da Internet concluiu que a

busca por informações é a atividade mais preferida.

Nesta busca por informações, a Internet, devido a sua natureza interativa, desempenha papel

extremamente relevante para as empresas, pois sua ferramenta, o Hipertexto, permite pesquisa

mais profunda e de forma não linear, iniciada e controlada pelos usuários. O ponto básico e

essencial é que a comunicação de marketing realizada na Internet, e, em especial, na World
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Wide Web, é mais dirigida ao consumidor do que as mídias tradicionais como televisão, jornais,

revistas, rádio e etc. (Hoffinan e Novak, 1996, p. 51).

Porém, o aspecto essencial indicado por Winer et allis (1997, p. 2) é que o ambiente de

marketing tem sofrido mudanças radicais, nos últimos anos, com a rápida difusão do

computador e dos sistemas de tecnologia de informação, tanto no mundo empresarial quanto

doméstico, nos lares.

As duas mais notáveis mudanças que aumentaram o potencial de ligação entre compradores e

vendedores são o número de residências com microcomputadores, estima-se que no mercado

norte-americano 33% dos lares tenham um microcomputador, e o crescimento exponencial de

aplicações na Internet, ou em sua forma principal: A World Wide Web (Winer et allis, 1997, p.

2).

Segundo Benjamin e Wigand (1995, p. 64-65), a combinação dos fatores difusão de tecnologia

de informação e informação dirigida à preferência do público tende a tornar a coordenação

mais eficiente, menores custos de transação e, desta forma, incrementar o desempenho da

empresa frente a seus mercados.

Conhecer as preferências de seus compradores e/ou consumidores torna-se o aspecto essencial

das empresas. Esta condição lhes permite enfocar mais eficientemente seus públicos, adaptar

suas ofertas a estes, incrementar a satisfação de seus consumidores e consequentemente

aumentar o índice de retenção e identificar novas oportunidades de mercado (Hagel 111 e

Rayport, 1997, p. 53).

A contribuição deste trabalho ao ambiente empresarial é mostrar que estabelecer uma forte

sensação de presença aumenta o poder de persuasão da informação, ou conjunto de

informações, que a empresa disponibiliza para seu público, atual ou potencial, via World Wide

Web.
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4.2 Contribuição aos estudiosos

A razão primária para o estudo da INTERNET é a novidade das formas de comunicação

dentro e através dela (Newhagen e Rafaeli, ]997, p. 1).

A natureza da novidade, ou de uma inovação, é que esta pode, ou tem o potencial de mudar o

comportamento na estrutura social. A inovação, neste caso descontínua, causa mudanças

significativas nos padrões de comportamento de seus compradores e/ou usuários (Engel,

Blackwell, Miniard, 1995, p. 877-879).

Tal foi o ocorrido com produtos como o automóvel, a televisão, o telefone, o vídeo cassete, os

fomos de microondas e inúmeros outros (Engel, Blackwell, Miniard, 1995, p. 877-879).

Diferentemente de outras mídias (Newhagen e Rafaeli, 1997, p. l ), ou fontes de informação, a

INTERNET toma disponível ampla variedade de conteúdos; desde pornografia até notícias

sobre as condições climáticas, desde jornais e/ou periódicos técnico-científicos até o

entretenimento comum, ou de massa, e desde a disponibilidade ampla e irrestrita de

informações até aquela de extrema intimidade. Todos os tipos de conteúdo estão reunidos

"online" e na INTERNET.

Estes autores, Newhagen e Rafaeli (1997, p. 1), também asseveram que a INTERNET é

habitada tanto pela grande empresa mercantil (IBM, XEROX e AT&T), quanto pela pequena

(Teapod house e livraria Cultura). Além das empresas mercantis, há desde entidades científicas

como a EAESPIFGV, HARVARD e MIT até as de cunho religioso como a Igreja Monnom

(Newhagen e Rafaeli, 1997, p. 1). Esta variedade de empresas, de assuntos e públicos

diferentes reunidos em uma única fonte de informação impõe a necessidade de busca de

conceitos robustos que permitam melhor compreensão deste fenômeno chamado INTERNET

(Newhagen e Rafaeli, 1997, p. 1).

A busca por conceitos robustos apresenta vários desafios a serem superados. Dentre estes os

mais urgentes são:
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1) a busca de uma definição clara sobre o que é PRESENÇA (Biocca, 1997, p. 8);

2) a identificação de unidades de análise (December, 1997, p. 1-2);

3) a padronização de uma metodologia de pesquisa (Lombard e Ditton, 1997, p. 32).

Sob a perspectiva da teoria de comunicação, faz-se necessário repensar o modelo tradicional de

comunicação que se baseia na estrutura emissor ~ mensagem ~ receptor que para

pesquisadores como Hoffman e Novak (1996, p. 53) e Morris (1997, p. 1-2) não mais cabe no

ambiente da Internet. Vide figura-I, a seguir.

Figura 1: Modelo de Comunicação de Massa

Feedback

Emissor
,--C_Od_ifi_ca_çã-l' ~ I M~,,·_I~

tí

Desc cdificação Receptor

t.

.

Ruídos:
• Cultural

L-------1 -Físico
• Psicol6gico

Fonte: Eng el, Warshaw, Kinnear, 1994, p. 31.

A característica deste modelo é de um para muitos, como exposto na figura 2, quando a

Internet requer um modelo de muitos para muitos, de um para muitos e para um ou poucos, de

um para um e de muitos para muitos (Hoffinan e Novak, 1996, p. 52).

o modelo do processo de comunicação de massa, figura 2, considera que após a emissão da

mensagem, o comunicador pode tornar-se o receptor e isto se inverte novamente, de forma

contínua pelo processo de resposta, 'feedback', o que expõe a figura 1. Também, o emissor,
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ou o comunicador ou organização, envia a mensagem para múltiplos receptores que interagem

entre si, um receptor com outro, caso este em que o processo de comunicação toma-se mais

complexo (Engel, Warshaw e Kinnear, 1994, p. 32).

Figura 2: Modelo do Processo de Comunicação de Massa

I I

Resposta (Feedback)

Fonte: Engel, Warshaw, Kinnear, 1994, p. 32.

Uma síntese comparativa feita pelos autores Hoffinan e Novak. (1996, p. 55) entre a

INTERNET e as outras formas de mídia como rádio e televisão revela que quatro qualidades

são essenciais para serem analisadas:

1) apelo sensorial: texto, voz, imagens, animação, vídeo e movimentos de realidade virtual, e

mesmo olfato, estão contidos na Internet. A ampla cobertura de órgãos sensoriais não tem

precedentes na história das mídias. A capacidade da Internet em atingir os canais sensoriais

, supera a de qualquer outra mídia de comunicação (Hoffinan e Novak, 1996, p. 52-55;

Newhagen e Rafaeli, 1997, p. 1);

2) linearidade da Comunicação: a comunicação, hoje, dá-se de forma linear, estabelecendo uma

ordem pré determinada e o controle do emissor frente ao receptor. Na Internet, nem o autor,

a fonte emissora, nem a estrutura exercerão mais tal autoridade. Transfere-se para o leitor, a

fonte receptora, a responsabilidade da comunicação. A World Wide Web baseia-se na
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tecnologia do Hipertexto e Hipennídia que permite ao receptor determinar a ordem da

leitura (Newhagen e Rafaeli, 1997, p. 1);

3) sincronismo: toda forma de comunicação é sensível à dimensão tempo. Quão nova ou atual

é a informação quando transmitida? Por que tipo de informação temos preferência? Pela

antiga, pela nova, pela experimentada, conhecida ou aceita? De forma geral, a comunicação

é síncrona. Mas, a pergunta que se coloca é: Preferimos a comunicação síncrona ou

assíncrona? O telefone tem a secretária eletrônica; a televisão, o vídeo cassete (Newhagen e

Rafaeli, 1997, p. 1);

4) interatividade: entende-se aqui interatividade como a extensão pela qual a comunicação

reflete-se de volta em si mesma, responde ao passado. À exceção do telefone, não se inclui

aqui a comunicação pessoal, todas as outras mídias possuem baixo índice de resposta. O

tempo de resposta do receptor ao emissor é lento, demorado. A Internet provê a

possibilidade de resposta imediata, instantânea (Newhagen e Rafaeli, 1997, p. 1).

Este trabalho objetiva, assim, responder as questões acima colocadas. Em especial: como as

características do apelo sensorial, item "a", influem no processo persuasivo? Como a

hipertextualidade, item "b", aumenta a eficácia do processo de comunicação? Qual a

importância da interatividade, item "d", no processo de persuasão?

Obs.: O sincronismo da comunicação não é objeto direto deste trabalho, embora esteja contido

no item hipertextualidade.

4.3 Contribuição conceitual à área acadêmica

Central a este trabalho é a sensação de presença, um estado em quê nada mais parece importar

ao usuário do ambiente mediado, a não ser a mídia em si mesma. Este estado caracteriza-se por

uma sequência de ações, repostas aos estímulos mediados (Bardini, 1997, p. 2) que são

facilitadas pela interatividade da mídia (Rafaeli e Sudweeks, 1997, p. 2-5), acompanhada pela

supressão dos estímulos do ambiente não mediado (Biocca, 1997, p. 8).
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Quando .imerso no ambiente mediado, sensação de presença, pensamentos e percepções

irrelevantes são postos de lado e o consumidor foca sua atenção na interação (Hoffman e

Novak, 1996, p. 58). Esta se caracteriza por ser uma sensação de um momento para outro (Kim

e Biocca, 1997, p. 5) em que o usuário detém o controle das ações, postura ativa (Bardini,

1997, p. 8). Toma-se, assim, um agente participante do espaço computacional, experienciando

os estímulos do ambiente mediado, tendo como resultado final o estado de imersão na mídia

(Lauria, 1997, p. 3).

Desta forma, o usuário do ambiente mediado que se sente presente na mídia considera sua

experiência com este ambiente como sendo direta (Lornbard, 1995, p. 290). Para Kim e Biocca

(1997, p. 9) esta situação é um indicador de que presença ou experiências obtidas de forma

simulada devem ter o mesmo efeito que experiências diretas, não mediadas, qual seja: maior

elaboração cognitiva, que por sua vez tem efeito positivo na memória, fornecendo ao indivíduo

a oportunidade de inferir uma atitude com maior grau de confiança (EngeI, Blackwell e

Miniard, 1995, p. 368).

Espera-se que estes mesmos efeitos ocorram quando da experiência direta simulada, isto é,

presença apresenta efeito positivo na memória e leva à maior confiança na atitude formada

(Kim e Biocca, 1997, p. 9).
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5. A QUESTÃO PROBLEMA

HDTV, High Definition Tele Vision, e HMTV, Head Mounted Television, são tecnologias que

se prestam a melhorar o realismo da informação mediada. A primeira entrega a mensagem com

maior autenticidade que a televisão tradicional, via imagens e sons de melhor qualidade e a

última aumenta o realismo da mensagem, bloqueando a entrada da informação não mediada, do

mundo real. Neste caso, a mensagem é entregue diretamente aos órgãos sensoriais humanos

por alguma interface como capacetes e luvas.

Entendendo-se mídia como um meio de estender os órgãos sensoriais humanos ou, mais

precisamente, como um meio de expandir os canais motor-sensoriais, comunicação refere-se

não mais somente à transmissão da informação, mas sim à transmissão de experiências (Biocca

e Levy, 1995b, p. 22). Segundo Furness (1995, p. 23), a mídia, ao transportar experiências,

provoca a sensação de se estar presente em outro lugar, como ir a um lugar sem mover o

corpo.

A expansão da capacidade dos canais de transmissão e a interconexão dos mundos gerados por

computadores em sistemas como a INTERNET criaram não somente oportunidades, mas

também problemas, tais como o da navegação na informação e de sua filtragem, que se

tornam críticos neste vasto oceano de informações, em que a questão central é: onde está a

informação de que precisamos? (Biocca e Levy, 1995b, p. 24).

Segundo os autores acima (p. 24), é aparente que as informações empilham-se umas em cima

das outras, dentro da estrutura anárquica viabilizada pela Internet, o que ocasiona significativos

problemas de navegação. Os "infonautas'" que hoje conseguem encontrar seu caminho no

confuso mundo da Internet utilizam-se de guias como livros de referências, programas

especiais, como procuradores, e amigos.

6 "Infonauta" é um termo usado para designar aqueles que usam a Internet em busca de informações.
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Para Biocca e Levy (1995b, p. 24) sistemas modernos de comunicação, como o hipertexto,

emergem como propostas para ordenar e controlar o caótico fluxo de informações. Mas, o

sucesso dos computadores e redes de computadores, como a Internet, trouxe, em si, novos

problemas de controle, quais sejam: aumento do volume e da velocidade do processamento de

informação.

Se antes a informação estava no ambiente da mente, hoje encontra-se no ambiente do corpo

humano. Como controlar e estruturar este novo ambiente informacional? Responder a esta

pergunta, segundo Beniger (1995, p. 26), implica em:

1) organizar a informação, redes associativas, via hipertexto;

2) facilitar a navegação;

3) entender o processo de percepção, a filtragem das informações e

4) detectar padrões de reconhecimento.

Estas tecnologias incipientes implicam em formas de comunicação recentes, radicalmente

distintas de suas predecessoras, com diferentes capacidades de conexão aos órgãos sensoriais

humanos, com novas interfaces. Estas, por sua vez, criam mundos originais, ambientes inéditos,

realidades emergentes que recebem o termo de realidade virtual (Biocca e Levy, 1995b, p. 29).

Pesquisadores (Held e Durlach, 1992, p. 110; Steuer, 1992, p. 74-75; Heeter, 1992, p. 263)

acreditam que os futuros meios de comunicação, como realidade virtual, entregarão mensagens

com maior realismo o que incrementará a probabilidade do usuário aumentar a experiência da

presença. Isto é, usuários das novas mídias, como computadores, poderão sentir-se presentes

no ambiente criado pela informação transmitida.

Tal sensação é antes de mais nada uma ilusão gerada pelo acoplamento dos órgãos sensoriais às

interfaces da mídia. Neste sentido, a experiência humana é determinada pela coordenação

olhos-mãos (Biocca e Levy, 1995b, p. 16). Como esta coordenação motor-sensorial gera, ou

aumenta, a sensação de presença não está claro. Qual a importância do movimento conjunto do
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braço, mão e mouse no processo de percepção e, como este processo impacta na memória é

algo, ainda, não explorado e, portanto o foco, do presente estudo.

Em síntese, a questão-problema que se coloca neste projeto é: A coordenação motor-sensorial

envolvida no conjunto braço, mão e "mouse" é fator determinante para estabelecer a sensação

de presença em relação às informações apresentadas ou não? E ainda, esta coordenação exerce

alguma influência na formação de atitudes quanto à escolha de marcas, de empresas

concorrentes para a mesma oferta, produtos, lojas fisicas ou virtuais ou não?
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6. INTERNET

A Internet é o componente mais conhecido do que se convencionou chamar de

INFRAESTRUTURA DA SUPERVIA DE INFORMAÇÃO, cujo significado é: Redes de

Computadores Interconectadas (Kalakota e Whinston, 1996, p. 85),

É um sistema de distribuição de informações abrangendo vários continentes, Sua infra-estrutura

geral visa não somente a aplicações de comércio eletrônico, mas à ampla variedade de serviços

baseados em computadores como correio eletrônico, EDI, troca eletrônica de dados,

publicação e recuperação de informação e vídeo conferência, É, desta feita, uma combinação de

serviços postais, sistemas de telefonia, biblioteca, supermercados e centros de conversação que

habilita pessoas a compartilhar e comprar informação. Esta troca ocorre rapidamente, em

questão de segundos, pelo uso de tecnologia cada vez mais acessível e amplamente disponível

(Kalakota e Whinston, 1996, p. 85),

6.1 Hierarquia

Em razão da Internet não ser uma única rede de computadores, nem estar unificada, não há a

figura de um agente controlador, no sentido de ditar ou estabelecer regras e normas; embora

existam padrões e protocolos técnicos, Não há uma política específica para seu funcionamento,

o sistema policia-se a si mesmo. Se alguma empresa não adotar os padrões coletivos, estará

alijada ou perderá os beneficios da conectividade global, que é fazer parte de uma rede mundial

de troca de informações, principal aspecto da Internet (Kalakota e Whinston, 1996, p. 120),

Embora existam grupos que se encarregam dos aspectos das funções gerenciais da Internet

como o interNIC (www.internic.net) e Internet Society (www.soc.org), nenhum tem a força ou
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o poder de forçar uma determinada direção ou ação frente à comunidade da Internet (Kalakota

e Whinston, 1996, p. 120).

Quanto às direções do ponto de vista tecnológico, a fim de manter os padrões técnicos para a

conectividade global, a Internet Society, ISOe, é quem se preocupa com estes assuntos. É uma

organização voluntária que se responsabiliza pelas considerações da arquitetura da rede e ajuda

na resolução de eventuais disputas na elaboração dos processos de padrões tecnológicos. Uma

vez que Internet não tem por base somente os padrões técnicos de empresas como IBM, Intel

ou outra qualquer, só poderá funcionar se existirem padrões técnicos que permitam as diversas

aplicações de Hardware e Software conversarem entre si, possibilitando que computadores de

diferentes fabricantes comuniquem-se entre si sem problemas de cunho técnico (Kalakota e

Whinston, 1996, p. 120-121).

6.2 Visão Geral das Aplicações na Internet

Para pesquisadores como Kalakota e Whinston (1996, p. 124-128), as aplicações básicas na

Internet podem ser classificadas para atender as seguintes necessidades de seus usuários:

1) comunicação de indivíduo para grupo: conferências, tele reuniões, negociações, sistemas de

suporte às decisões, listas de endereços e centros para pesquisas colaboradas, educação à

distância em âmbito institucional, estadual e nacional;

2) transferência de informações e entrega de serviços como correio eletrônico com base em

texto ou multimídia sons e imagens, e EDI, transferência eletrônica de dados;

3) bancos de dados e de informações: acesso a citações, bibliotecas de textos e multimídia.

Estes bancos de dados e informação são acessados por ferramentas como GOPHER,

, WORLD \VIDE WEB, WWW ou web, dentre outros;

4) serviços de processamento de informações: acesso remoto à ampla variedade de softwares

como programas estatísticos e simulações e

5) serviços de compartilhamento de recursos: acesso a impressoras, fac-símiles e outros.

Dentre as aplicações acima citadas (Kalakota e Whinston, 1996, p. 128), o acesso a bancos de

dados e de informações é hoje o mais usado, em especial, por meio da WORLD \VIDE WEB.
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6.3 A Ferramenta de Navegação WORLD WIDE WEB

A ferramenta de navegação WORLD WIDE WEB, ou web, é o item mais usado para a busca e

obtenção de informações no formato multimídia com gráficos coloridos, áudio e vídeo. Permite

não somente achar e acessar informações, mas também seguir as ligações tipo "hipertexto" de

um documento a outro (Kalakota e Whinston, 1996, p. 128).

o documento não precisa estar num único local fisico. Os usuários podem atravessar a Internet

indo ao redor do mundo, de um local em uma rede específica de computadores para outro local

em outra rede de computadores. Este "folhear", ou ler aqui e ali, de documentos é possível pelo

uso de ferramentas chamadas "folheadores Universais?" como o Netscape, NCSA Mosaic e

outros (Kalakota e Whinston, 1996, p. 128).

Nenhuma das tecnologias como EDI, correio eletrônico, bancos de dados e de informações

pode fornecer de forma isolada o potencial total para uma transação eletrônica. Para tanto, faz-

se necessária uma arquitetura integrada que emerge sob a forma da WORLD WIDE WEB

(Kalakota e Whinston, 1996, p. 217), compreendendo conceitos e tecnologias que diferem em

propósito e escopo, incluindo o Hipertexto Global, o leitor universal e o cliente-servidor.

• Hipertexto Global - Promove a idéia de um mundo de informações no qual todas as

informações podem ser acessadas e recuperadas de forma simples e consistente, que requer

a habilidade de endereçar os vários tipos de dados e informações como arquivos de texto,

imagens estáticas e/ou dinâmicas, sons e animação (Kalakota e Whinston, 1996, p. 229;

Hoffinan, Novak e Chatterjee, 1997, p. 2).

• Leitor universal - Desenvolve a idéia de que se pode usar uma aplicação, Universal, para

consultar ampla variedade de documentos. Isto implica que, no momento em que a

informação é publicada, estará acessível para qualquer tipo de computador em qualquer país

e qualquer pessoa poderá obtê-la através de um programa especial. Este acesso é possível

pelo uso de um folheador, como o Netscape (Kalakota e Whinston, 1996, p. 229).

7 Nota do autor: Folheadores Universais é a expressão usada pelo autor para representatr no idioma português a expressão
inglesa "Universals Browsers".
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• Cliente-Servidor - Permite que a WORLD WIDE WEB cresça de forma simples sem

nenhum controle central. Qualquer pessoa pode publicar uma informação e qualquer um,

desde que autorizado, poderá lê-la. Requer um programa servidor, para a publicação, e um

programa cliente, para a leitura, e a conexão entre as partes dá-se via Internet (Kalakota e

Whinston, 1996, p. 229).

Resumo: a Internet é uma rede de computadores cuja característica básica é a ausência de um

agente controlador. Ninguém a controla e, por conseguinte, qualquer entidade pode dispor de

informações à rede e ser acessada por quase todos. Isto gera a situação de um oceano de

informações, requerendo ferramentas para facilitar o processo de busca de cada uma delas.
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7. HIPERTEXTO e HIPERMíOIA

Segundo Kalakota e Whinston (1996, p. 231), o hipertexto é uma abordagem para o

gerenciamento de informações, na qual dados armazenados numa rede de documentos são

conectados por ligações. Ainda segundo esses autores, hipermídia é uma forma de combinar as

qualidades do hipertexto e da multimídia, ou seja, concilia textos, sons, imagens e gráficos.

7.1 A Importância do Hipertexto

o valor da informação aumenta quando esta é movida para áreas onde alguma entidade possa

usá-la. Hipertexto é um meio de tomar as informações baseadas em documentos mais flexíveis,

aumentando a mobilidade da informação. Assim, para Kalakota e Whinston (1996, p. 459), a

mobilidade da informação faz-se necessária quando:

1) informações organizacionais raramente encontram-se em um único lugar. Em geral elas

encontram-se distribuídas por toda a organização;

2) o acesso e recuperação de grandes blocos de informações consomem tempo. Do ponto de

vista gerencial, é melhor separá-los em blocos menores para reduzir a espera do usuário e a

utilização da rede. Para usuários que precisam referenciar grandes documentos, buscando

por informações e olhando por documentos interrelacionados, toma-se inviável ficar

movimentado a tela para cima ou para baixo. Permitir a referência cruzada e o acesso às

partes relacionadas num documento eletrônico é um requisito fundamental.

É o caso de quando se realiza uma pesquisa documental e/ou bibliográfica na Internet. Ao

acessar um artigo, o leitor pode ir diretamente à parte que mais lhe interessa, por exemplo, a

metodologia da pesquisa, posicionando o "mouse" na parte de seu interesse e, em seguida,

dando um clique. Ou pode fazer este procedimento para ir diretamente a uma referência

específica, a obra consultada pelo autor do artigo, para obter mais informações sobre o assunto

de seu interesse.

Objetivando-se a abordagem mercantil, o que se intenciona, segundo Dholakia e Dholakia

(1995, p. 103), é disponibilizar a informação certa, para a pessoa certa no momento em que
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esta quiser, com o conteúdo que ela quiser. Tal situação implica, necessariamente, que a

empresa tenha, ou disponibilize para o consumidor, fontes de informações especializadas por

assuntos ou tópicos.

Isto força a empresa a ter especialistas, ou disponibilizá-los, para sanar as dúvidas que

porventura seus clientes venham a ter e, em razão da infra-estrutura ou características do

negócio da empresa, estes especialistas, ou fontes de informação, podem estar em locais fisicos

diferentes. Porém, para o consumidor tudo deve se passar como se estivessem em um mesmo

local, a fim de incrementar a conveniência ou o acesso do consumidor relativamente à

informação (Dholakia e Dholakia, 1995, p. 103). Permite-se, assim, ao usuário organizar as

informações de acordo com suas preferências.

É o caso de quando uma empresa detém centros de informações em vários locais ao redor do

mundo. Por exemplo, a IBM em seu endereço eletrônico" permite ao usuário escolher assunto

de seu interesse e obter as informações que mais lhe interessam, se características técnicas,

preço, assistência técnica, revendedores do item escolhido etc. Ela coloca diversas informações

em um único local por meio de ligações entre estas várias informações."

Esta busca por informações gera maior adaptação da oferta ao público alvo. Porém, a

adaptação será mais efetiva quanto maior for a imersão criada no público. Esta navegação por

parte do consumidor é amplamente possível e facilitada pela tecnologia de leitura não linear,

denominada HIPERTEXTO (Dholakia e Dholakia, 1995, p. 97, 103).

o hipertexto revela-se como instrumento otiroizador não somente do segmento da oferta, mas,

mais importante, dos esforços de busca por informação por alguém (Hiltz e Turoff, 1994, p.

458-463; Pavlik, 1996, p. 134 e 331).

o hipertexto, em ambientes mediados por computador, representa as seguintes vantagens:

8 o endereço é: httpv/www.ibm.net

9 How do we Make our presence Known on the Internet. Http://promo.netJdrnetJdrnet08.htm#1 25/jan/97 13:53.

http://httpv/www.ibm.net
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1) economiza tempo e esforço para o consumidor, pois este pode obter informações relativas a

seu interesse em sua casa (Hiltz e Turoff, 1994, p. 432);

2) permite expansão da memória do consumidor, pois este pode armazenar as informações de

seu interesse e acessá-las quando for de sua conveniência (Hiltz e Turoff, 1994, p. 427-428;

Rice, 1987, p. 74);

3) favorece maior interação com o fornecedor, pois o consumidor pode aprofundar-se mais nas

informações que mais lhe interessam, via "click" ou enviando mensagens ao fornecedor para

solicitar-lhe informações mais detalhadas. Esta interação oferece a vantagem de ser em

tempo real ou não de acordo com as preferências do consumidor e da flexibilidade do

fabricante (Hiltz e Turoff, 1994, p. 427-428; Bloch, Pigneur, Segy, 1998, p. 4-5; Briggs e

Hollis, 1997, p. 43) e

4) consente ao fabricante identificar mais rapidamente as necessidades e desejos de seus

mercados alvo, via número de visitas a sua localização e quais informações estão sendo mais

demandadas (Benjamin e Wigand, 1995, p. 66-70). Pelo lado da demanda torna possível ao

consumidor identificar as ofertas mais próximas, ou com maior probabilidade de atender

suas expectativas.

Isto possibilita ao fabricante identificar quais assuntos de interesse do consumidor estão

relacionados a seu produto, como no caso em que um consumidor busca informações turísticas,

local que deseja visitar, preferência por empresas aéreas, hotéis, tipos de passeios e outros

(Benjamin e Wigand, 1995, p. 69).

Segundo Reaux e Carrol (1997, p. 1784), permite também ao consumidor identificar os

assuntos de seu interesse, considerando o assunto a ser identificado como sendo a primeira fase

do processo de busca por informações. O cliente tem uma idéia, ainda não definida nem

específica acerca de suas necessidades e, a partir desta idéia geral, o assunto, inicia o processo

de busca por informação até conseguir delimitar o que necessita e, então, iniciar a busca por

informações específicas a seu problema, no sentido de necessidade a ser satisfeita.
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7.2 Documentos Ativos

Documentos ativos provêem uma interface interativa aonde todos documentos, aplicações e

dados relacionados a uma tarefa específica são agrupados, arranjados e interligados de maneira

tal que o usuário pode enfocar sua tarefa atual sem se preocupar com as atividades não

relacionadas a sua tarefa específica como acesso, armazenagem, localização ou mecanismos de

entrega (Benjamin e Wigand, 1995, p. 69; Hoffinan e Novak, 1996, p. 54).

É o exemplo, citado acima, do usuário que quando da realização de sua pesquisa documental

e/ou bibliográfica não tem sua atenção desviada para procurar uma determinada referência. Não

precisa ir até, por exemplo, uma biblioteca para procurar um determinado periódico, e em

seguida folheá-lo para encontrar o material referenciado. Também, não precisa copiar a parte

de seu interesse.

Documentos ativos permitem a criação de interfaces dinâmicas para a atualização de

documentos de locais remotos a fim de serem armazenados nas bibliotecas. Desta forma, uma

empresa pode atualizar as informações de um produto sem alterar todo o documento. Neste

sentido, uma empresa pode inserir novas informações do produto via ligações com o

documento original (Benjamin e Wigand, 1995, p. 65).

Assim, enquanto a hipermídia engloba tanto as esferas do hipertexto e da multimídia, o

hipertexto permite ao usuário, via ligações, organizar um conjunto de informações de acordo

com suas preferências. Nesta abordagem, os autores não mais impõem a ordem em que suas

idéias serão lidas. Adicionando-se ao hipertexto animação tridimensional, sons, e vídeo tem-se

um estúdio de editoração, a hipermídia. Em sua forma mais eficiente, a hipermídia permite ao

usuário selecionar o conjunto mais apropriado de experiências sensoriais para entender, ou

sentir, um conceito (Dholakia e Dholakia, 1995, p 97).

A amplitude e a profundidade de idéias e/ou conceitos e variação de tipos de estímulos

implicam em oferecer ao usuário da mídia mais opções de escolha. Detém o controle das ações
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e é o responsável por seu aprendizado e pela forma como realizará suas associações (Hoffinan

e Novak, 1996, p. 51; Bardini, 1997, p. 8).

Devido à limitação da mente humana, nenhum Homem pode, ou consegue, reter ampla

variedade de conceitos em sua memória num mesmo instante. No caso de ser necessário lidar

com vários conceitos ao mesmo tempo, faz-se necessário ter algum instrumento que possibilite

o armazenamento e a ordenação da ação para a realização das associações conceituais

(Hoffinan e Novak, 1996, p. 51; Bardini, 1997, p. 7).

Neste sentido, precisa haver a correspondência entre a solicitação do usuário e a resposta da

mídia. O mapeamento para a consecução desta correspondência pode variar de forma arbitrária

pressionando-se teclas ou botões do teclado do computador até uma forma natural com a

movimentação da mão e a resposta do ambiente, não mediado ou mediado. É aceito, como

ressaltado por Lombard e Ditton (1997, p. 20), e não investigado, que o uso do sistema motor-

-sensorial contribui para aumentar a sensação de presença

É o caso de alguém que queira aprender o conceito do teatro japonês, Kabuki. O usuário pode

ver um instrumento musical, imagem, ouvir seu som, ler sobre o respectivo instrumento e o que

este representa. 10

A seleção de experiência, por parte do usuário, em uma época em que tempo é um recurso

cada vez mais escasso, impõe a necessidade de valorizar cada vez mais a experiência percebida

e/ou vivenciada por ele (Dholakia e Dholakia, 1995, p. 102).

O tempo e o esforço investidos na experiência precisam ser recompensados pelo valor obtido.

Elaborar, ou criar, tais experiências implica em trabalhar a intensidade da experiência. Isto é,

leva a engajar o usuário em experiências absorventes, interessantes e encantadoras de forma tal

que ele, ou ela, se esqueça de tudo o mais pelo tempo que a experiência durar. O objetivo,

assim, é o de criar um ambiente de imersão (Dholakia e Dholakia, 1995, p. 102-103).

10 http://www.fix.co.jp/kabukiJkabuki.html

http://www.fix.co.jp/kabukiJkabuki.html
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As tecnologias de realidade virtual representam uma forma pela qual se pode intensificar a

qualidade da experiência obtida pelo usuário (Dholakia e Dholakia, 1995, p. 102). O uso de

tecnologias, por exemplo a WORLD WIDE WEB, para criar tais experiências necessariamente

implica na sua separação do ambiente físico. A experiência é mediada por computadores. Nesta

situação, em que indivíduos interagem com computadores, tem-se que estes experienciam uma

sensação de presença, ou de telepresença, que é a percepção de estarem num ambiente mediado

em vez do real (Hoffman e Novak, 1997, p. 2).

Resumo: o hipertexto permite associações de idéias, ou conceitos, o que facilita a busca por

informações. Isto impõe que a sequência a ser seguida é determinada pelo usuário e não mais

pelo autor da informação ou pela fonte.
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8. PRESENÇA

Visão Geral

o conceito de Presença é central quanto à formulação teórica sobre ambientes virtuais como

realidade virtual imersiva (Steuer, 1992, p. 75). Em seu uso mais amplo, presença tem sido

referenciada como uma sensação experienciada durante o uso de realidade virtual, porém,

também encontrada em outras mídias. Usuários de mídias que vivenciaram esta sensação

reportaram um sentido de estarem no espaço mediado em vez de onde seus corpos fisicos

estavam localizados (Biocca, 1997, p. 13). Dessa forma, presença também pode ser definida

como "proximidade imediata no tempo e espaço" (Randon House, 1997, p. 13).11

Na Telepresença, este sentido de "proximidade imediata" não se refere mais a um ambiente

imediato e fonte de sensação, trata-se do "transporte" tecnológico para uma localização

diferente daquela em que se encontra o corpo fisico, significando a ilusão de ser transportado

por um sistema de telecomunicações para uma localização fisica real, vivida de forma síncrona.

Dessa forma, o corpo do usuário seria ligado aos sensores de um robô, o qual se moveria

quando o corpo do usuário se movesse. O usuário estará remotamente incorporado ao robô

pelo uso de canais de telecomunicações e telepresença diz respeito, assim, à telecomunicação

do corpo, à transmíssão de dados motores e sensoriais (Biocca, 1997, p. 14).

Telepresença tem sido associada a um sentido de transporte para qualquer "espaço" gerado por

mídia (Steuer, 1992, p. 76) ou como sendo "a ilusão de estar presente em um local distante"

(Biocca, 1997, p. 14), enquanto o termo presença tem correspondido à ilusão de "estar lá", não

importando se "lá" existe no espaço fisico ou não. Assim, a diferença entre realidade virtual e

outras mídias pode ser definida pela variação no nível de presença (Biocca, 1997, p. 14).

11 Randon House American Heritage Dictionary. In: BIOCCA, 1997, p. 13.
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8.1 Presença e Telepresença: Evolução Histórica

o conceito de Presença não é novo nem se limita a tecnologias complexas e, segundo Hendrix

e Barfield (1996b, p. 291), tem sido objeto de interesse de pesquisadores, artistas e cineastas.

Já a Telepresença, conforme formulação original pela NASA e de cientistas de robótica, é um

novo conceito que significa a ilusão de se estar presente em um outro local fisico real,

simultaneamente ao espaço em que se está de fato (Biocca, 1997, p. 13-14).

Desta feita, Presença e Telepresença são conceitos diferentes, pois o usuário da mídia sabe que

"não está lá". Há o efeito de Telepresença mas não o de Presença (Heeter, 1992, p. 264;

Hendrix e Barrfield, 1996b, p. 290), porém, embora com significados diferentes, Presença e

telepresença, têm-se incorporado com o surgimento de tecnologias de comunicação mais

sofisticadas (Hendrix e Barfield, 1996b, p. 290).

Autores como Welch, Blackmon, Liu, Mellers e Stark (1996, p. 263), Hendrix e Barfield

(1996a, p. 263) e Biocca (1997, p. 13-14) consideram não haver distinção entre Presença e

Telepresença quando os usuários da mídia têm a ilusão de estarem no mesmo local fisico que os

dispositivos sob seu controle, como é o caso da Teleoperação, em que ocorre o manuseio de

um robô à distância.

Sob um ponto de vista diferente, Schloerb (1995, p. 64), Held e Durlach (1992, p. 111) e

Heeter (1992, p. 264), consideram Presença como um caso especial de Telepresença. De

acordo com suas propostas, inicialmente deve haver o engajamento dos órgãos sensorias

humanos a uma interface e o usuário deve poder controlar o robô à distância, fazendo-se

necessária a Interatividade.

Desta feita, segundo os autores acima, a uma solicitação do usuário, a mídia deve apresentar

uma resposta, teleoperação ou telepresença. Em seguida, a representação cognitiva da

interação do usuário ou teleoperador com o ambiente deve ser verossímil, ou seja, deve haver

semelhança entre a ilusão de "estar lá" com a realidade de "estar lá". É a farnilariedade com o
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ambiente computacional que contribui ao estabelecimento da sensação de Presença. O usuário

"está lá" é uma sensação subjetiva de Presença.

A presente pesquisa tem como objeto esta última abordagem: existe o engajamento dos órgãos

sensoriais e, em seguida, estabelece-se a sensação de presença havendo congruência cognitiva

entre o usuário e o espaço computacional.

A tabela 4 apresentada a seguir, expõe a evolução conceitual de Presença e Telepresença.

Tabela 4: Presença e Telepresença

Presença é diferente de Telepresença O usuário é teletransportado para outro local, mas
sabe Quenão está lá.

Presença é igual a Telepresença O usuário está no mesmo local fisico onde se
encontram os controles da máquina.

Presença é um caso especial de Telepresença Há o engajamento dos órgãos sensoriais humanos
à máquina e, em seguida ocorre a congruência
cognitiva do usuário com o ambiente mediado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

8.2 Conceituações de Presença

Tecnologias emergentes como realidade virtual, simulações, teatro doméstico.Y :filmes

tridimensionais, vídeo conferência e computadores que falam embora apresentem diferenças de

forma ampla, têm por objetivo fornecer a seu usuário um tipo de experiência mediada que se

apresente como verdadeiramente "natural", "imediata", "direta", e "real", uma experiência

mediada que pareça não ser mediada - uma experiência mediada que crie para o usuário uma

forte sensação de Presença (Lombard e Ditton, 1997, p. 2).

O conceito de Presença tem atraído diversas áreas de estudo como comunicação, psicologia,

ciências cognitivas, ciência do computador, engenharia, :filosofia e artes, o que contribui para as

diversas conceituações sobre o termo (Lombard e Ditton, 1997, p. 4). As principais são a

seguir revistas.
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8.2.1 Presença como Riqueza Social

Segundo Lombard e Ditton (1997, p. 4-5), pela abordagem de comunicação em organizações,

Presença é a extensão pela qual um meio é percebido como sociável, agradável, sensível,

pessoal ou íntimo, quando usado para interagir com outras pessoas.'

As proposições de Presença Social e Riqueza de Mídia foram desenvolvidas para melhor juntar

mídia de comunicação e tarefas organizacionais, a fim de maximizar eficiência e satisfação.

Presença como riqueza social está relacionada a dois conceitos aplicados à comunicação

interpessoal e não mediada: intimidade e imediatismo (Lombard e Ditton, 1997, p.4-5).

As variáveis relacionadas a estes conceitos são proximidade fisica, contato visual, intimidade de

tópico de conversação, quantidade de sorriso (Argyle e Dean, 1997, p. 5), postura e posição

dos braços, orientação do corpo, gestos, expressões faciais, relaxamento do corpo, toque

fisico, risadas, duração do discurso, qualidade da voz, pistas olfativas (Cappela, 1997, p. 5;

Patterson, 1997, p. 5).

Intimidade ou proximidade psicológica pode ocorrer via escolhas da língua, no sentido da

linguagem falada (Lombard e Ditton, 1997, p. 5) e por comportamentos íntimos (Hackman e

Walker, 1997, p. 5).

Resumo: Quanto mais a apresentação da informação mediada apresentar-se parecida com um

evento social, mundo fisico, mais o usuário tende a percebê-la como real e mais sentir-se-á

presente.

8.2.2 Presença como Realismo

Refere-se ao grau com que uma mídia pode produzir representações acuradas de objetos,

eventos e pessoas. De acordo com este conceito, Presença é obtida por fatores de engenharia

12 N.A: Teatro doméstico é a expressão usada, pelo autor deste estudo, para representar na língua portuguesa a expressão
inglesa "Home Theater"
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para assessar as respostas dos consumidores às variações das características da midia, como a

área de visão, tela da televisão, distância entre o observador e a mídia, do consumidor para o

aparelho de televisão, variação da resolução e tamanho de tela (Kim e Biocca, 1997, p. 5, 8).

Para autores como Lombard e Ditton (1997, p. 5), esta conceituação é usada de maneira tal

que não faz distinção entre "realismo social" e "realismo perceptível":

1) "Realismo Social". É a extensão pela qual a representação da mídia é considerada plausível

ou "verdade para a vida" em que reflete eventos que ocorrem ou poderiam ocorrer em

mundos não mediados.

2) "Realismo Perceptível". Presença como realismo tanto pode incluir este tipo de realismo

social como incluir um elemento perceptivo que se encontra separado. Assim, uma cena de

ficção científica pode ser baixa em realismo social, mas alta em realismo perceptível porque,

embora os eventos retratados sejam improváveis, os objetos e pessoas no programa agem e

falam como uma pessoa esperava que de fato o fizessem. Por outro lado, pessoas e eventos

em apresentações animadas podem ser altas em realismo social, mas baixas em realismo

perceptível devido à resolução da imagem.

Neste caso, tem-se como exemplo o primeiro pouso lunar. O evento era alto em realismo

social, mas baixo em realismo perceptivo. Em razão da baixa qualidade das imagens

transmitidas, não se conseguia ver direito o que ocorria e assim, embora um adulto e uma

criança estivessem expostos às mesmas pistas perceptivas, o primeiro considerou o evento

como real, mas com má qualidade de imagens. A criança, de cinco anos, julgou o evento com

base na veracidade visual, e concluiu ser o evento uma ficção e não algo real (Shapiro e

McDonald, 1992, p. 107).

Resumo: quanto mais real for a apresentação da informação mediada, mais o usuário tende a

acreditar e sentir-se presente no ambiente mediado.
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8.2.3 Presença como Transporte

Lombard e Ditton (1997, p. 6) classificam este conceito de forma a englobar a idéia de

transporte em três tipos distintos:

1) "você está lá", ou "estar lá". Tem por base a tradição oral que narra contos, que transporta

gerações de ouvintes para um tempo, espaço e local diferentes em que ocorreu o evento.

Essa talvez seja a versão mais antiga do conceito de PRESENÇA A narrativa escrita,

também, pode gerar o mesmo efeito, como ocorre quando se lê um conto, por exemplo.

Tendo-se por base a televisão, presença é o sentimento de fazer parte de um ambiente gerado

pela televisão e de não fazer parte do ambiente fisico em volta do usuário e do aparelho de

televisão (Lombard e Ditton, 1997, p. 6).

Para Kim e Biocca (1997, p. 4), o conceito de "estar lá" equivale ao de "sendo transportado", o

qual envolve as seguintes proposições:

• alguém, "o viajante", é transportado,

• por algum meio de transporte,

• como resultado do desempenho de algumas ações,

• o viajante distancia-se de seu ambiente de origem, que

• faz com que alguns aspectos do ambiente de origem sejam inacessíveis e

• o viajante retoma ao ambiente de origem, de alguma forma mudado pela viagem (Gerrig,

1997, p. 4).

o conceito de "Você está lá" é usualmente empregado em discussões de realidade virtual, que

levam os usuários ao ambiente virtual e à "suspensão do desacreditar que estão num mundo

diferente daquele em que seus corpos estão localizados" (Lombard e Ditton, 1997, p. 6).

Presença Virtual é então, segundo Minsky (1997, p. 6), "o sentimento de que você está

presente num ambiente gerado por um computador". A ênfase deste conceito de presença

reside no grau com que usuários são transportados para um ambiente mediado específico.
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Pesquisadores como Hendrix e Barfield (1996a, p. 281), Hendrix e Barfield (1996b, p. 296) e

Welch, Blackmon, Liu, Mellers e Stark (1996, p. 271) definem presença em relação à diferença

percebida entre o ambiente mediado e o não mediado, cuja base é o realismo percebido pelo

usuário da mídia frente à informação apresentada pelo ambiente mediado. Esta diferença

percebida pode variar em razão da estimativa feita pelo usuário da mídia, via uma escala de 1 a

100.

2) "está aqui". Neste conceito, em vez do usuário ser transportado para um local diferente, a

sensação de presença pode trazer objetos e pessoas de um outro local para o ambiente de

mídia do usuário (Lombard e Ditton, 1997, p. 7).

É, por exemplo, quando crianças acreditam que "o objeto visto no vídeo pode ser tocado ou

que pode sair da televisão se a tampa superior for removida, ou se o aparelho de televisão for

virado de cabeça para baixo, ..." (Flavell e Flavell, 1997, p. 7). Adultos, também, podem falhar

em diferenciar imagens de referentes, isto é, de objetos. A sofisticação ou habilidade de tal

diferenciação pode ser o resultado da experiência da pessoa, eventos vivenciados, em vez de

desenvolvimento. Por exemplo, no início da era do cinema, algumas pessoas ficaram em pânico

e correram para fora da sala de projeção ao verem uma locomotiva vindo em sua direção

(Shapiro e McDonald, 1992, p. 99).

Argumenta-se que, quando usuários de mídia falham em distinguir entre imagem e referente,

eles respondem diretamente àquilo que vêem e ouvem no ambiente mediado como se o que

vissem e ouvissem estivesse fisicamente presente no ambiente visto em vez de responderem

indiretamente pela descodificação de algo que percebem somente como simbólico em uma

mensagem representativa (Lombard, 1995, p. 290).

3) "estamos Juntos", espaço comum ou compartilhado. Esta forma de presença é, usualmente,

mais relacionada com vídeo conferência e realidade virtual, onde vídeo conferência define

"telepresença em vídeo comunicações" como sendo "o grau pelo qual os participantes de
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uma tele reunião têm a impressão de compartilharem o mesmo espaço com interlocutores

que se encontram em um local fisico remoto" (Muh1bach,Bocker e Prussog, 1997, p. 7).

Sugere-se que o grande potencial deste tipo de realidade seria o de um local para encontro, no

qual pessoas ao redor de uma determinada cercarúa ou ao redor do mundo seriam capazes de se

encontrar em um espaço, mediado por computador, compartilhado, diferente daquele ambiente

"real" de qualquer um dos indivíduos envolvidos (Lanier e Biocca, 1992, p. 153). Exemplos

destes ambientes de encontro na Internet são as salas de bate-papo (Brahamr e Comerford,

1997, p. 7).

Resumo: quanto mais o usuário da mídia envolve-se com seu conteúdo, mais tende a acreditar

no ambiente, levando-o à sensação de estar lá, sentindo-se presente, participando do ambiente

mediado.

8.2.4 Presença como Imersão

Esta conceituação de presença enfatiza a idéia de imersão psicológica e perceptiva. Em

experiências realizadas com realidade virtual, os sentidos ficam imersos no mundo virtual;

envolve-se, ou "encapsulá-se", o corpo do usuário num engenho de realidade virtual, no qual

os olhos são cobertos por um visor, o que torna o mundo real invisível e as orelhas são

cobertas por fones de ouvidos, de forma a abafar som ambiental. As mãos são cobertas por

luvas: "só se tocam corpos virtuais". Realidade virtual pode compartilhar elementos comuns

como a leitura de um livro num ambiente, por exemplo, um quarto, quieto, tranquilo, mas este

livro expandiu-se para todas as direções e se envolveu, ou embrulhou-se, em volta dos sentidos

do leitor. O leitor foi "engolido" pela estória (Biocca e Levy, 1995a, p. 135).

Imersão perceptiva, definida como "o grau pelo qual um ambiente virtual submerge o sistema

perceptivo do usuário" (Biocca e Delaney, 1995, p. 57), pode ser mensurada pela contagem do

número de órgãos sensoriais que recebem estímulos, isto é, são estimulados, e pelo grau com

que os estímulos do ambiente físico são "desligados", no sentido de não serem percebidos pelo

usuário (Kim, 1997, p. 8). O aspecto psicológico da presença imersiva ocorre quando o
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usuário da mídia sente-se envolvido (Palmer, 1995, p. 292), absorvido ou engajado (Lombard e

Ditton, 1997, p. 8) por esta.

A fim de gerar a imersão dos sentidos do usuário, várias são as mídias com este potencial,

dentre estas: destacando-se sistemas de realidade virtual, simuladores, cinema, televisão e

ambientes mediados por computadores (Lombard e Ditton, 1997, p. 8).

Resumo: a supressão dos estímulos não mediados do mundo real pelo uso de capacetes, luvas,

fones de ouvido leva o indivíduo a perceber somente os estímulos do ambiente mediado,

gerando maior sensação de presença.

8.2.5 Presença como Ator Social na Mídia

Para Lombard e Ditton (1997, p. 8), embora a relação entre a personalidade que aparece na

televisão e o usuário desta seja de caráter unidimensional, sem possibilidades de interação em

tempo real, personalidades habilidosas exploram o ângulo da câmera para olhar diretamente

para o usuário, e padrão de discurso informal, sinceridade e simplicidade, para gerar um

"simulacro de conversação que pode ser chamado de interação parasocial" (Horton e Wohl,

1997, p. 2), no qual os usuários respondem às pistas sociais apresentadas pelas pessoas que

encontram na mídia, mesmo que isto pareça ilógico e inapropriado.

As pessoas costumam responder às pistas de distância pessoal (Lombard, 1995, p. 301) e, até

mesmo conversam, como ressaltado por Lemísh (1982, p. 762), com as imagens das pessoas na

tela da televisão. Assim, a natureza mediada da "interação" é ignorada e a personalidade da

mídia é incorretamente percebida como ator social (Lombard e Ditton, 1997, p. 8).

Este tratamento ilógico das entidades mediadas como atores sociais não se limita à televisão.

No mundo virtual, "Atores virtuais" são criados com dados digitalizados de sensores anexados

a uma pessoa real e com voz sintética de computadores. É, por exemplo, o produto "Bob" da

Microsoft que guia o usuário pelas funções de seu mícrocomputador (Lombard e Ditton, 1997,
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p. 8). Desta forma, segundo Coughlin (1997, p. 8), estes atores virtuais recebem a designação

de "interface social".

Para Lombard e Ditton (1997, p. 9), a interação com agentes inteligentes de computadores,

AVATARS que são uma encarnação na forma humana," tende a ser cada vez mais parecida

com a interação com outro ser humano. Estes autores asseveram que softwares como o

"DOGZ", com o qual usuários escolhem seu animal de estimação para quem ensinam truques,

alimentam e disciplinam, crescem até a forma de um cachorro adulto. Há também a versão para

gatos. E, produtos como "Tamagotchi", um software que assume a forma de um pequeno

pássaro que precisa de "comida, exercícios, e medicamentos", tomam-se populares no Japão e

Estados Unidos da América.

Na forma mais sofisticada desta classe de softwares há o "Princess Maker" que representa uma

mulher animada. Neste jogo, o usuário dá um nome à princesa, à mulher animada, acaricia-lhe

as mãos quando esta encontra-se doente. Cuida de sua formação escolar além de se preocupar

com a escolha do guarda-roupa; porém, se o usuário falhar em cuidar da personagem esta pode

tomar-se uma atendente de clubes noturnos ou bares. Para reverter esta situação, basta reiniciar

o microcomputador e recomeçar o jogo (Coleman, 1997, p. 9).

Nestes exemplos, a percepção e o resultante processo psicológico levam os usuários a

ilogicamente olharem a entidade mediada ou sua natureza artificial dentro da mídia e a tentar

interagir com ela (Lombard e Ditton, 1997, p. 9).

Resumo: o uso das propriedades técnicas da mídia, como ângulo usado pela câmera,

softwares que simulam formas de vida como o "DOGZ", "Tamagotchi" e o "Princess Maker"

podem levar o usuário a interagir com a mídia como se esta fosse uma entidade social.

13 Para maiores informações sobre AVATARS e outros agentes vide: http://gn.www.media.mit.edu/groupslgnl

http://gn.www.media.mit.edu/groupslgnl
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8.2.6 Presença como Mídia na Forma de Ator Social

Esta conceituação envolve respostas sociais dos usuários da núdia não às entidades como

pessoas, personagens de computadores ou avatars dentro da núdia, mas sim às pistas fornecidas

pela própria núdia. Fatores como o uso da linguagem natural pelos computadores, interação em

tempo real com o usuário e o preenchimento de papéis sociais tradicionais como ATM,

máquinas de fala automatizadas'" ou caixas automáticos de bancos, induzem até mesmo os

usuários mais experientes de computadores a responderem a eles como se fossem entidades

sociais (Nass e Steuer, 1993, p. 510)15

Usuários de computadores seguem regras sociais em relação à polidez e estereótipos. Nas

respostas sociais tanto para computadores como para televisão seus usuários ignoram a

natureza mediada da experiência. Pistas sociais básicas exibidas pela núdia levam os usuários a

tratarem a mídia como se esta fosse uma entidade social (Lombard e Ditton, 1997, p. 10).

Resumo: pistas sociais como o uso da expressão "por favor", ou a figura de um personagem

tipo avatar, fornecidas pela núdia, podem fazer com que o usuário interaja com ela como se

fosse um outro ser humano ou entidade social.

8.3 Variáveis Determinantes da Presença

o uso de computadores e, em especial, de redes de computadores, traz implícita a ligação dos

órgãos sensoriais do Homem às "interfaces" com a máquina, o computador. Esta ligação deve,

necessariamente, ser vista como uma realidade alternativa à realidade fisica.16 Vários autores

14 N.A: Máquinas de fala automáticas é a expressão usada pelo autor desta tese para representar na língua portuguesa o
termo inglês "Automated teller machine - AIM".

15 Estes pesquisadores fazem parte de um grupo de pesquisa específica sobre o assunto interação Homem-Computador na
Universidade de Stanford. O endereço eletrônico a seguir lista várias outras publicações deste grupo sobre o tópico em
questão.
http://search.stanford.edu/query.html?col=stanford&qp=&qt=nass&qs=&qc=&ws=O&qm=O&st= I&nh= IO&1k=1&rt=O&oq=
&rq=O

16 Realidade fisica será entendida neste trabalho como aquela percebida pelos órgãos sensoriais humanos, muito embora esta
definição seja por demais simples e ilusória. Pois, sem o uso de instrumentos não podemos perceber, por exemplo,
micróbios, agentes estes que de fato existem.

http://search.stanford.edu/query.html?col=stanford&qp=&qt=nass&qs=&qc=&ws=O&qm=O&st=
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(Greenbaun, 1992, p. 75; Biocca, 1992, p. 23; Robinette, 1992, p. 24; Sutherland, 1992, p. 24)

denominam esta realidade alternativa como sendo a realidade virtual.

A sensação de realidade fisica, como expõe Ellis (1992, p. 23), é "consequência de um

processamento interno e não desenvolvida a partir de informações sensoriais imediatamente

recebidas". Então, segundo esse mesmo autor, a mídia fornece ao usuário pistas que ativarão o

processo psicológico para a construção de uma realidade virtual, a qual é referenciada como

sensação de presença, o que implica que o usuário se sente inserido em um determinado

ambiente; o mesmo ocorrendo em relação a objetos que estão lá com o usuário. O processo de

criação da referida sensação inicia-se com a união dos órgãos sensoriais humanos aos

dispositivos de saída do computador.

O termo presença propõe um destino, um lugar psicológico, uma localização virtual. É a

sensação de "estar lá"; pode, assim, ser entendida como a experiência de alguém relativamente

a um ambiente (Biocca, 1992, p. 27). Presença é uma construção, uma variável com várias

dimensões e níveis. Refere-se à percepção das cercanias intermediadas por processos mentais

controlados e automáticos (Ellis, 1992, p. 23; Steuer, 1992, p. 75).

A geração dessa sensação é favorecida por fatores perceptivos como as entradas aos nossos

órgãos sensoriais e os processos mentais que associam dados às experiências passadas e às

circunstâncias atuais. Quando mediada por tecnologias de comunicação, a percepção apresenta-

se em dois ambientes distintos, embora simultâneos: o fisico no qual o usuário está presente e

aquele apresentado pela mídia (Steuer, 1992, p. 75).

Resumo: os ambientes mediados por computadores requerem a ligação destes com os órgãos

sensoriais humanos. Quanto mais ógãos sensoriais estiverem ligados ao ambiente mediado,

maior será a percepção do indivíduo ao ambiente. Maior será a percepção de "estar lá", maior

será a sensação de estar indo para um lugar sem o próprio corpo.
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8.3.1 Telepresença

Os termos Presença e Telepresença embora com origens distintas, têm sido usados como

equivalentes, e, às vezes mesmo como sinônimos.17 Neste estudo, telepresença será mantido em

sua conceituação histórica a fim de se considerar os aspectos de engenharia da mídia (Kirn e

Biocca, 1997, p. 7-8; Lombard e Ditton, 1997, p. 6-7), enquanto presença será considerada

como um caso especial de telepresença (Schloerb, 1995, p. 64; Held e Durlach 1992, p. 111;

Heeter, 1992, p. 264).

Telepresença é, segundo Steuer (1992, p. 76), a experiência da presença em um ambiente via

uma mídia de comunicação, que é a extensão pela qual alguém sente-se presente no ambiente

mediado, em vez do ambiente fisico imediato. Enquanto presença refere-se à percepção natural

de um ambiente, telepresença refere-se à percepção mediada de um ambiente. Este ambiente

pode ser distante tanto espacial quanto temporalmente do ambiente real, ou um ambiente

animado mas não real, sintetizado por um computador, vídeo games, por exemplo.

Para Steuer (1992, p. 77-78), tradicionalmente, o processo de comunicação é descrito em

termos de transmissão de informação, como aquele que liga um emissor a um receptor. Mídia

é, assim, importante somente como um condutor, um meio de conectar a fonte de origem com

a de destino da mensagem, e é interessante apenas quanto à sua contribuição ou como interfere

na transmissão das mensagens.

Segundo o autor supra citado, telepresença dirige a atenção na relação entre o indivíduo, que é

tanto emissor quanto receptor, e no ambiente moderado com o qual a pessoa interage. Neste

caso, ambientes moderadores são criados e então experimentados conforme pode ser visto na

figura 3, apresentada a seguir, situação esta muito diferente da comunicação tradicional em que

a informação flui de uma origem para um destino, vide Figura 1: Modelo de Comunicação de

Massa, página 14.

17 Vide tópico 8.1 Presença e Telepresença: Evolução Histórica, p. 32.
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Figura 3: Visão de Presença X Visão de Telepresença

Visão (tradicional) de Presença

A B

Visão de Telepresença

R ealidade Virtual

A B

Fonte: Steuer, 1992, p. 77-78.

Para Steuer (1992, p. 77-79), várias são as formas para se evocar a sensação de telepresença:

1) a leitura de uma carta de um amigo pode evocar a sensação de estar presente no local onde a

carta foi escrita;

2) a leitura de um livro pode evocar as emoções que a personagem sente como raiva, amor,

saudade;

3) os usuários de múltiplos BBS, sistemas de quadros de informações curtas amplamente

disseminadas," reportam que cada BBS provê uma diferente sensação de lugar;

4) ouvir a gravação de um concerto ao vivo pode estimular no ouvinte a sensação de presença;

5) a sensação de dirigir um carro num video game pode evocar experiências já vivenciadas.

Cada uma das situações acima evoca, em alguma instância, a sensação de telepresença.

Sensações similares podem ser experimentadas, ou vivenciadas, por qualquer tecnologia usada

numa comunicação mediada (Steuer, 1992, p. 79).

18 N.A: Sistemas de quadros de informações curtas amplamente dissenúnadas é a expressão usada pelo autor desta tese para
representar na língua portuguesa o termo inglês" bulletin board systems - BBS".
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Telepresença, conforme assevera Steuer (1992, p. 79), fornece um quadro conceitual no qual

novas tecnologias podem ser examinadas em relação a outras mídias segundo três focos:

1) refere-se a uma experiência, o foco centra-se nas percepções do indivíduo;

2) esta definição especifica a unidade de análise, o indivíduo, uma vez que consiste na

experiência de presença do indivíduo (processos perceptivos);

3) permite variações através de tecnologias ao longo de várias dimensões.

Para o autor referenciado (p. 80), telepresença é uma construção, é uma experiência humana

mediada por um meio de comunicação, neste caso, pela tecnologia de computadores em

conjunção com a tecnologia de telecomunicações. É, assim, uma construção social com base

tecnológica.

Ainda segundo o autor referenciado, esta construção refere-se à criação de estímulos e de suas

propriedades, que quando combinados criarão um sentido de presença ambiental nos

indivíduos. Esta sensação de presença variará de indivíduo para indivíduo em razão do

processo perceptivo de cada um.

Para Biocca (1992, p. 31-32) e Steuer (p. 80), quanto às experiências obtidas e/ou

desenvolvidas através de mídias, telepresença também pode referir-se ao controle que seu

usuário dispõe sobre a mídia.

Filmes e vídeos geralmente estão conectados ao ponto de vista da câmera, ou do profissional

que opera a gravação, e não necessariamente do ponto de vista do usuário. Somente

movimentos e cortes mudam as caracteristicas espaciais da imagem e isto não está sob o

controle do usuário. Não estamos dentro da imagem, somente a câmera está. Neste caso, os

usuários são espectadores e não atores (Biocca, 1992, p. 32).

A situação é muito diferente quando do uso da tecnologia de realidade virtual e do uso de

ambientes mediados por computadores, quando o usuário torna-se o ator, havendo a interação
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entre usuário e computador como em ambientes de jogos de computador, por exemplo - o

usuário dirige o automóvel (Biocca, 1992, p. 32).

Para Steuer (1992, p. 80), a experiência humana é dependente do maior uso dos sentidos

humanos, tanto em amplitude quanto em profundidade. É o caso da percepção de eventos ou

fenômenos.

Duas situações distintas ilustram a dependência humana quanto aos sentidos (Steuer, 1992, p.

81):

1) Orson Wells em seu programa de rádio nos E.UA na década de '30 criou o programa

guerra dos mundos, no qual narrava a invasão da Terra por marcianos, uma obra de ficção.

Tal narrativa foi considerada não ficção por grande parte da audiência que considerou como

real tal invasão. Neste caso, audição, o meio narrativo foi o rádio, fora o único sistema

sensorial ativado. O menor número de órgãos sensoriais ativados induzira a erros de

julgamento. A experiência neste caso fora restrita;

2) por outro lado, quando o indivíduo encontra-se sob a chuva tem todos os seus sistemas

sensoriais ativados. Sente o impacto das gotas d'água, tato; vê as gotas caindo, vísão; ouve

a chuva, audição; pode sentir-lhe o cheiro, olfato; e pode também senti-la em sua boca,

paladar. Não só há maior amplitude sensorial, número de sentidos ativados, como também a

riqueza de cada estímulo é alta, profundidade. A vísão da chuva em suas variações, a

variação dos sons que indicam estar chovendo, trovões, ventos, o barulho inerente à chuva e

suas respectivas variações, a sensação da água molhando o corpo e suas variações como frio

e umidade.

Algumas mídias provêem estímulos para os canais visuais e auditivos, porém poucas atentam à

representação real do objeto, como sentir o peso de um violão, a resistência e vibração de suas

cordas tanto na mão quanto no corpo de seu usuário, além do seu som e imagem.19 Ou como a

19 Embora estas sensações tácteis ainda não estejam presentes em ambientes como a INTERNET, devem ser consideradas
quanto a sua possibilidade em razão da natureza da evolução tecnológica. Para uma discussão mais detalhada a respeito da
importãncia das sensações tácteis vide HAYEK, 1967, p. 44.
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nova geração de "joysticks" que transferem fisicamente para o jogador as sensações do jogo,

como sentir os buracos da rua (Mello, 1998, p. 91).

Assim, segundo Steuer (1992, p. 81), telepresença apresenta para sua determinação duas

dimensões diferentes, quanto a sua classificação frente as várias mídias que são (1) intensidade

e (2) interatividade. Faz-se mister atentar ao fato de que ao considerar estas dimensões, deve-

se ter em mente que realidade virtual tem por base a consciência do indivíduo e esta, por sua

vez, é pessoal. Em suma, a contribuição relativa de cada uma destas dimensões para criar um

senso de presença ambiental varia de indivíduo para indivíduo. Também, diferenças no

conteúdo do ambiente mediado afetam a percepção de presença.

Na Figura 4, apresentada a seguir, representa-se a construção da telepresença pela experiência

humana e seus componentes, de acordo com o autor supra mencionado.

Figura 4: Variáveis que influem na Telepresença

TELE PRESENÇA

I Am!?litude

Fonte: Adaptado de Steuer , 1992, p. 81.
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1. INTENSIDADE: é a habilidade da tecnologia em produzir um ambiente mediado

sensorialmente "rico". 20 É a forma pela qual um ambiente apresenta informações aos sentidos

humanos. É o caso da percepção frente à chuva. Esta é percebida quando vemos e sentimos as

gotas d' água, quando ouvimos seus sons e às vezes quando a bebemos de forma intencional ou

não. Quando ocorre a ativação de todos os sentidos frente a um mesmo fenômeno, este pode

provocar a redundância da informação, pois foi representado de diversas formas pela percepção

dos vários sentidos humanos, o que leva a uma única interpretação, sem ambigüidades: "Está

chovendo", como afirma Steuer (1992, p. 81).

A intensidade é dependente das caracteristicas tecnológicas da mídia. Uma mídia altamente

intensa é também uma mídia "quente", segundo o conceito de McLuhan (1979, p. 38-39), uma

vez que estende um ou mais dos sentidos em "alta definição". Embora muitos fatores possam

contribuir para a intensidade, segundo Steuer (1992, p. 81), dois apresentam-se como mais

importantes:

a) amplitude, que se refere ao número do órgãos sensoriais simultaneamente ativados, ou

atingidos. É função da habilidade de uma mídia em fornecer informação através dos canais

sensoriais. Quanto maior o número de canais atingidos, maior será a redundância da

informação, o que aumenta a percepção para um dado ambiente;

b) profundidade, que se refere à resolução, ou definição, dentro de cada canal sensorial. Este

conceito é melhor entendido em termos de qualidade: uma imagem é melhor quanto maior

for sua resolução, pixels/pol-." Profundidade depende, assim, da quantidade de informações

codificadas e da largura de banda do canal de transmissão. O importante é que

diferentemente do mundo real, fisico, no qual os canais sensoriais estão ativados em sua

capacidade plena, no ambiente moderado, a ativação total de um canal sensorial implica em

minimizar a intensidade de outro.

20 Ambiente sensorialmente rico no sentido de expressar adequadamente suas caracteristicas quando apresentado (neste
caso, emulado). Cria associações entre os estúnulos expostos a fim de eliminar eventuais ambiguidades (Steuer, 1992, p.
81).
21 Pixel: elementos de quadros por unidade de área. Em telas de computadores, monitores de vídeo, seria o número de
pontos por polegada quadrada. Quanto maior o número de pontos por polegada quadrada (pixelslpoU), melhor a resolução
da imagem apresentada na tela ( Steuer, 1992, p. 83).
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É o caso do envio de imagens com sons via Internet: o aumento da resolução da imagem,

qualidade visual da imagem, consome maior largura de banda, reduzindo, desta maneira, a

qualidade relativa do som. O emissor e, às vezes, o usuário devem decidir se preferem melhor

imagem ou melhor som. Este mecanismo também se aplica à velocidade de transmissão dos

dados (Steuer, 1992, p. 83).

2. INTERA TIVIDADE: é a extensão pela qual usuários podem participar na modificação da

forma e do conteúdo de um ambiente mediado em tempo real (Steuer, 1992, p. 84). Os

consumidores têm desenvolvido "WEB PAGES" para comentar produtos como os automóveis

Ford e Porshe, brinquedos, LEGO, discutindo e criticando as características destes produtos e

a forma pela qual são expostos (Hoffman e Novak, 1996, p. 54). Outra forma é o patrocinador

de uma localização, ou endereço, incentivar seus usuários a comentarem a apresentação via

correio eletrônico.

Segundo Steuer (1992, p. 84-86), três fatores contribuem para a interatividade:

a) velocidade de interação, ou tempo de resposta. Refere-se à taxa pela qual um dado pode ser

assimilado pelo ambiente mediado. É o que permite os jogos de computadores de baixa

resolução parecerem tão reais, como por exemplo jogos tipo corrida de automóvel, nos

quais a resposta é extremamente rápida. Nesses jogos, a um comando dado, existe uma

resposta imediata (Steuer, 1992, p. 86);

b) raio, ou alcance, de interatividade é determinado pelo número de atributos do ambiente

mediado que pode ser manipulado, controlado, pelo usuário, e o total de variação possível

dentro da cada atributo. É o total de variação, ou mudança, que pode ser efetivado num

ambiente mediado. A variável raio é dependente das características da mídia em questão

(Steuer, 1992, p. 85). As dimensões que podem ser modificadas, ou manipuladas, são:

• ordem temporal: o número de ações possíveis em um determinado momento. A televisão

tipo sinal aberto22 permite um pequeno número de possibilidades em um instante

específico. Em contraste, o vídeo tape permite pausas, movimentações para frente,

22 N.A: Televisão tipo sinal aberto é a expressão usada pelo autor para representar na língua portuguesa o termo em ínglês
"broadcasting".
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avançar o filme, para trás, voltar o filme, repetição de quadros e imagens ou cenas do

filme e o congelamento destas à escolha do usuário (Steuer, 1992, p. 86);

• organização espacial: a maneira pela qual os objetos aparecem. As operações do tipo

"corte e colagem,,22 ilustram este ponto. Este tipo de operação permite que se organize a

informação da forma mais conveniente para o usuário (Steuer, 1992, p. 85);

• intensidade de sons e de imagem como brilho, contraste. A televisão, o rádio e os

computadores permitem maior variação de intensidade do que mídias não-eletrônicas

nem digitais; por exemplo as impressas (Steuer, 1992, p. 85); e,

• frequência de timbre ou cor (Steuer, 1992, p. 86), refere-se às variações da informação

na dimensão tempo, diferentemente de intensidade como sons agudos ou graves que são

variações na amplitude do sinal. No caso de cores, variações na frequência mudam a cor

e suas tonalidades. Por exemplo, quando um feixe de luz atravessa um prisma e é então

decomposto nas cores básicas.r' Vide figura 5.

Figura 5: Variáveis luminosas e sonoras
o desenho (1) representa um feixe 2.
d e luz se n do d e c o m p o s to nas sua s
cores básicas, o desenho (2) Ilustra
a sonorização hum ana, (3.a) é a
variação sonora quando em termos
de frequêncla e (3.b) é a representação
sonora em termos de variação da
amplitude.

1. 3.a

V

3.b oo!\f\D[\!\oo
O V VlJ V \TV4J

Fonte: Elaborado pelo autor.

22 Este tipo de operação é tal qual o uso de editores de texto tipo ''Word'' da Microsoft que permite movimentações de parte
do texto.

23 Para uma ilustração vide Farina, 1994, Figura 3-1, após bibliografia, Para cores vide também Oxford Advanced learner's
Dictionary of Current English (p. 150-152) e Steuer (1992, p. 86).
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c) mapeamento, refere-se ao modo pelo qual as ações humanas são conectadas às ações dentro

do ambiente mediado. Estas podem ser arbitrárias e não relacionadas com a função

desempenhada, ou, por outro lado, podem ser naturais, no sentido de as ações humanas

estarem coerentes com as funções desempenhadas no ambiente mediado (Steuer, 1992, p.

86-87).

A forma arbitrária seria quando alguém digita comandos no teclado do computador ao acaso,

como por exemplo, a visualização da perspectiva de um objeto, de qualquer maneira. No

segundo caso, teríamos a manipulação do volante do automóvel, ou comandos que representam

o volante do automóvel, de forma a seguir o percurso específico do jogo eletrônico, como

numa corrida de automóveis num jogo de computador.

Resumo: telepresença refere-se à percepção de uma apresentação via um ambiente mediado,

participar de um jogo eletrônico, e divide-se em duas grandes variáveis: (1) intensidade e (2)

interatividade. Destas, a segunda, é mais significativa para estabelecer a sensação de presença.

8.3.2 Imersão Sensorial

Biocca e Delaney (1995, p. 57) asseveram que o termo imersão representa como o sistema

perceptivo de um indivíduo está imerso no ambiente mediado. Estes autores sustentam que a

melhor interface para criar a sensação de presença é acoplar os órgãos sensoriais do usuário

aos dispositivos de saída da mídia. Outros autores, como Held e Durlach (1992, p. 109),

mantêm que a percepção de uma exibição, por exemplo, frente ao visor da televisão, deve

interferir com a probabilidade do usuário experienciar presença.

Imersão de um sentido na mensagem, ou a dominação perceptiva da mensagem, é determinada

pelas características da mesma, tais como tamanho, intensidade e/ou localização. Com a visão,

por exemplo, o nível de imersão em uma imagem é alto quando esta satura, ocupa, mais o

campo visual do usuário. O mesmo ocorre com a audição. A intensidade sonora e a localização

da fonte determinam a imersão auditiva do ouvinte para com o som (Biocca, 1997, p. 7).
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o conceito de imersão pode ser aplicado não somente a um sentido específico, mas sim, a

todos estes combinados. Autores como Biocca (1997, p. 7), Held e Durlach (1992, p. 109) e

Steuer (1992, p. 81) sugerem que quanto maior o número de órgãos sensoriais entregando a

mesma mensagem ao cérebro, maior será o nível da imersão sensorial.

Um fator negativo à realização da imersão sensorial, conforme Crocker (1997, p. 791), é o

ruído que usualmente é definido como um som perturbador ou irrelevante. Porém, o termo

ruído pode ser usado de forma mais ampla, não apenas restrito ao órgão sensorial audição. Este

termo, segundo Balsamo (1995, p. 351), também se refere a estímulos sem sentido, triviais, ou

não relacionados ao tópico em questão.

Por exemplo, para uma pessoa que queira concentrar-se num programa de televisão, a

decoração da sala pode ser considerada um ruído, ou quando num grupo de discussão acerca

de um tópico específico alguém começa a discorrer sobre assunto não correlato ao tópico em

questão. Ruído pode assim ser criado pela transgressão de normas, existentes ou emergentes,

em especial nas comunicações por redes de computadores (Balsamo, 1995, p. 351).

Resumo: imersão sensorial é determinada por três fatores: (1) saturação sensorial, (2) número

de sentidos entregando a mesma informação, e (3) a ausência de ruído no canal sensorial usado,

ou nos canais usados.

8.3.3 Fatores Específicos da Imersão Motor-Sensorial

A história da mídia caracteriza-se pela evolução das interfaces que entregam informação ao

maior número de canais motor-sensoriais com aumento do realismo a cada um destes (Biocca,

Kim, Levy, 1995, p. 11-14; Steuer, 1992, p. 80). Pesquisadores como Heilig (1992, p. 281) e

Pressing (1997, p. 483) sustentam que informações fornecidas pela mídia cada vez mais

simulam o ambiente real, iludindo com maior acuidade os sentidos humanos, como por

exemplo a sonorização tridimensional
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Diferentemente da experiência passiva frente a outras mídias como televisão e rádio, os

ambientes mediados por computadores são mais ativos e agradáveis. Neles, a audiência

participa, interage com a situação, conforme aponta Heeter (1995, p. 204).

A maior participação e interação via ambientes mediados por computadores produzem

mudanças cognitivas e aumento no período de atenção e concentração. Estas mudanças,

segundo Gagnon (1995, p. 208), melhoram a visualização espacial e a coordenação entre olhos

e mãos.

A aplicação de modos interativos, de gestos naturais e intuitivos objetiva o aumento da

eficiência na relação homem-computador. A naturalidade e a intuição das formas de interação

gestuais resultam da inclusão das características e habilidades motoras-sensoriais, assim como

da integração dos sinais, mímicas e gestos das mãos, que têm sido culturalmente condicionados

nas pessoas em seus afazeres diários, como por exemplo, o ato de apontar com o dedo para

indicar um objeto (Bullinger, Bauer, Braun, 1997, p. 1729).

Segundo os autores acima, a qualidade do gesto, em especial na interação manual, orienta-se

para o máximo de utilidade da adaptação e destreza da mão humana. Interações gestuais triviais

como o apertar de mãos, o aceno da despedida, são fáceis de serem aprendidas e aplicadas,

pois não assumem o conhecimento linguístico. Maior vantagem reside na integridade, ou

franqueza, da interação gestual; a mão serve como um meio, ou mídia, imediato.

Regan (1997, p. 205-206) propõe que a interação homem-computador envolve quatro fases:

1) há uma pista visual - propaganda;

2) há a movimentação da mão para o alvo específico - a propaganda;

3) há o clique em cima do alvo, cursor posicionado na propaganda e em cima desta e

4) há a resposta à solicitação feita; obtém-se a resposta desejada.
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A resposta desejada pode, assim, ser considerada uma gratificação ao uso desta mídia, pois,

como expõem Morris (1997, p. 6-7) e Heeter (1995, p. 211), o usuário de uma mídia usa-a

para atender a uma necessidade que é percebida como um problema que requer soluções que

precisam ser percebidas pela audiência. Neste caso, como abordado por Reaux e Carrol (1997,

p. 1794-1795), as soluções potenciais percebidas pelo público são fornecidas pela estrutura de

hipertexto e hiperligações da Internet que permítem maior amplitude (idem, p. 1792) de busca

por informação à resolução do problema em menor tempo, quando comparado com mídias

como livros, revistas, jornais, televisão e rádio.

Como ressalta W10ka (1995, p. 50), a interação homem-computador será tão mais eficiente

para gerar a imersão quanto menor for o tempo de resposta à solicitação feita. Isto é, a

diferença de tempo entre o ato de clicar e o de receber a informação requerida na tela de seu

computador deve ser a menor possível para se obter o efeito de imersão. Held e Durlach (1995,

p. 50) concluem que os seres humanos são extremamente sensíveis ao tempo de resposta. Os

autores estimam que, se este tempo exceder a 300ms,2Sos humanos começam a dissociar seus

movimentos dos efeitos exibidos, o que compromete ou anula qualquer efeito imersivo.

Resumo: para aumentar a interatividade homem-computador e gerar imersão, o tempo de

resposta à ação realizada deve ser imediato, isto é, não deve exceder 300ms.

8.3.4 Fidelidade Sensorial

Biocca (1997, p. 8) define fidelidade sensorial em termos de padrões de energia que impactam

os sentidos humanos. É o grau com que o conjunto de energia produzido por uma exposição a

um ambiente mediado iguala-se àquele produzido pelo ambiente não-mediado. A qualidade da

informação mediada é máxima quando a representação simbólica da mídia é tão semelhante ao

seu referente não mediado que o receptor da mensagem não distingue um do outro.

25 N.A: lms, um milisegundo, é a milionésima parte de um segundo.
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A fidelidade sensorial apresenta correlação positiva significativa com presença. Um estudo

realizado por Hendrix e Barfield (1996a, p. 274) revela serem três variáveis importantes à

formação de presença:
1) visão, subdividindo-se em cor, ângulos de visão e distância do usuário ao terminal, dentre

outras;

2) audição e

3) movimentos.

Os referidos autores (p. 279) sustentam essas variáveis por serem as mais importantes na

formação da percepção espacial, tanto para ambientes mediados quanto não mediados.

Quanto à obtenção de fidelidade sensorial e consequentemente à formação de presença em

ambientes mediados por computadores, Rinalducci (1996, p. 331) considera três fatores para

tanto:
1) fidelidade do equipamento. É o grau com que um simulador reproduz as condições de um

ambiente, como suas cores e ângulos visuais;
2) fidelidade ambiental. É a simulação sensorial para uma tarefa, como movimentos exigidos

para uma tarefa e
3) fidelidade psicológica. Refere-se à percepção do usuário quanto à capacidade do simulador

de duplicar a situação.

O referido autor sustenta que se a fidelidade ambiental como visão e audição for baixa, esta

deficiência poderá ser compensada pela alta fidelidade psicológica. Em outra pesquisa, quanto à

fidelidade auditiva, os autores Hendrix e Barfield (1996b, p. 291) compartilham a importância

da fidelidade psicológica, embora usem o termo equivalência cognitiva no sentido do modelo

mental do usuário ser equivalente ao do mediado.

Assim como Hendrix e Barfield (1996a, p. 279), outros autores como Welch, Blackmon, Liu,

Mellers e Stark (1996, p. 272) e Schloerb (1995, p. 74) consideram que a fidelidade sensorial,

para a formação da sensação de presença, ficará prejudicada, podendo não ocorrer se existir
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qualquer distorção no processo de mediação, isto é, se houver ruídos, como elétricos, que

interfiram na visão e audição, ou alto tempo de resposta, ou diferenças do modelo cognitivo do

usuário frente ao do ambiente mediado.

Resumo: fidelidade sensorial é o grau com que as características do ambiente mediado

assemelham-se às do ambiente não mediado, isto é, o estímulo gerado pelo ambiente mediado é

igual ao produzido pelo não-mediado. Quanto maior a conformidade, maior será a fidelidade.

As variáveis relevantes são:

1) características visuais;

2) auditivas;

3) de movimentos;

4) equivalência cognitiva e

5) tempo de resposta.

8.4 Características do Usuário

Segundo o Modelo da Elaboração de Probabilidade, ELM, elaborado porPetty e Cacioppo

(1995, p. 560), a influência da comunicação depende do total de assuntos relevantes ao usuário

da mídia. Assim, quando o usuário pensa que a atual mensagem é-lhe pessoalmente relevante,

maior é a probabilidade de processar a mensagem de forma mais extensiva e racional.

A extensão da mensagem emocionalmente interessante também é uma das condições para que

seja mais rica quanto a refletir a realidade, o que é considerado um fator facilitador da presença

(Holbrok e Batra, 1987, p. 410). Isto implica que o conteúdo da informação mediada percebida

subjetivamente por um usuário pode ter um efeito provável da experiência de presença. Por

exemplo, acompanhar uma partida de futebol pela televisão, que é uma experiência mediada,

pode gerar alta emoção. O torcedor não está vendo o jogo, está vendo uma representação do

duelo das equipes de forma televisiva, não é o real que vê.

Welch, Blackmon, Liu, Mellers e Stark (1996, p. 265) consideram que outros fatores podem

influenciar o usuário da mídia a sentir-se presente no ambiente mediado:
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1) a prática com o ambiente. Por exemplo, saber navegar na Internet;

2) tempo de interação com o ambiente;

3) familiaridade ou adaptação. Por exemplo, entender que quando a flecha na tela do

computador transforma-se na representação de uma mão, pode-se clicar que outra

informação ou página ou endereço ser-lhe-á trazido e

4) predisposição individual de se ater a uma modalidade sensorial, audição, frente a outra, tato

ou olfato.

Hendrix e Barfield (1996b, p. 291), quanto às características do usuário, argumentam ainda

sobre a importância de equivalência cognitiva. Assim, o modelo cognitivo do usuário deve ser

equivalente ao da mensagem mediada.

Quanto a diferenças por sexo, masculino ou feminino, Heeter (1995, p. 210-211) constatou

que estes apresentam diferenças em alguns aspectos: (1) o grupo masculino tende a preferir

atividades em conjunto, enquanto o feminino prefere as individuais; (2) o grupo masculino

prefere comandos mais complexos e o feminino, mais simples e (3) enquanto o masculino tende

a navegar mais, no sentido de procurar por mais assuntos diversos, o feminino tende a ser mais

linear; isto é, vê um assunto do início ao fim. A autora (p. 210) assevera que o grupo masculino

é mais ativo e dinâmico quanto ao uso de ambientes mediados por computadores.

Quanto ao aspecto aprendizado, ambos mostram interesse por aprenderem novos assuntos,

sendo que o feminino prefere situações mais relacionadas ao cotidiano, parecendo ainda,

preferir a informação com uso mais imediato (Heeter, 1995, p. 215).

Resumo: relevância pessoal, habilidade no manuseio do ambiente mediado, curiosidade, uso

das informações no cotidiano e equivalência cognitiva apresentam-se como variáveis individuais

ao uso da mídia. Diferenças por sexo, se masculino ou feminino, também devem ser

consideradas.
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Resumo dos principais tópicos da revisão bibliográfica sobre Presença: presença pode ser

vista como a experiência de alguém num ambiente; refere-se à percepção das cercanias

mediadas por processos automáticos e controlados. É uma sensação. Vários fatores

contribuem: estímulos a todos, ou a alguns, órgãos sensoriais, maior atenção, por parte do

indivíduo, processos mentais que permitam assimilar dados sensoriais com assuntos de

interesse, relevantes a um contexto, ou com situações experienciadas, ou pela construção de

novas situações com dados fornecidos pelo ambiente mediado.

É a sensação de perceber um espaço externo além dos limites dos órgãos sensoriais. É 'estar

lá'. Presença é antes de mais nada influenciada pela interação homem-máquina, cujo principal

fator é o tempo de resposta do ambiente mediado à ação empreendida pelo usuário.

A tabela 5 exposta a seguir, sintetiza as conclusões sobre os conceitos de Presença.
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Tabela 5: Conclusões sobre Presença
Item Conclusão I

8.2.L Presença como Quanto mais a apresentação da informação mediada apresentar-se parecida como um
Riqueza Social evento social, mais o usuário tende a percebê-Ia como real e mais sente-se presente.

8.2.2 Presença como Quanto mais real for a apresentação da informação mediada, mais o usuário tende a
Realismo acreditar e sentir-se presente no ambiente mediado.

8.2.3 Presença como Quanto mais o usuário da mídia envolve-se com seu conteúdo, mais tende a
Transporte acreditar no ambiente, levando-o a sensação de estar lá, sentindo-se presente

(participando) do ambiente mediado.

8.2.4 Presença como A supressão dos estímulos não mediados pelo uso de capacetes e luvas levam o
Imersão indivíduo a perceber somente os estímulos do ambiente mediado, gerando maior

sensação de presença.

8.2.5 Presença como O uso das propriedades técnicas da mídia (ângulo usado pela camêra) podem levar
ator social na o usuário a interagir com a mídia, como se esta fosse uma entidade social.

mídia

8.2.6 Presença como Pistas SOCIaiS (o uso de termos "por favor", ou figuras de personagens como
mídia na forma AVATARS), fornecidas pela mídia, podem fazer com que o usuário interaja com a
de ator social mídia como se esta fosse um outro ser humano ou entidade social.

8.3 Variáveis Ambientes mediados por computadores requerem a ligação destes ambientes aos
Determinantes órgãos sensoriais humanos. Quanto maior o número destes ligados ao ambiente
da Presença mediado, maior será a percepção do indivíduo frente ao ambiente. Maior será a

percepção de 'estar lá' e a de ir a um lugar sem o próprio corpo.

8.3.1 Telepresença Refere-se à percepção de uma apresentação via um ambiente mediado (participar
de um jogo eletrônico), divide-se em duas grandes variáveis: intensidade e
interatividade. Destas, a segunda é mais significativa a estabelecer a sensação de
presença.

8.3.2 Imersão Imersão sensorial é determinada por três fatores: L-saturação sensoriaL, 2- número
Sensorial de sentidos entregando a mesma informação e 3- a ausência de ruído no canal

sensorial usado (ou usados).

8.3.3 Fatores Para aumentar a interatividade homem-computador e gerar imersão, o tempo de
Específicos da resposta à ação realizada deve ser imediato.
Imersão Motor-

Sensorial

8.3.4 Fidelidade É o grau com que as características do ambiente mediado assemelham-se às do
Sensorial ambiente não mediado. Quanto maior a conformidade, maior a fidelidade. As

variáveis pertinentes para tanto são: características (L) visuais, (2) auditivas, (3) de
movimentos, (4) equivalência cognitiva e (5) tempo de resposta.

8.4 Características Relevância pessoal, habilidade no manuseio do ambiente mediado, curiosidade,
do Usuário uso das informações no cotidiano e equivalência cognitiva apresentam-se como

variáveis individuais ao uso da mídia. Também, diferenças por sexo (se masculino
ou feminino) são relevantes.

Conclusão Geral sobre Presença: Presença pode ser vista como a experiência de alguém num ambiente; refere-se à
percepção das cercanias mediadas por processos automáticos e controlados. É uma sensação. Vários fatores contribuem:
estímulos a todos (ou a alguns) órgãos sensoriais, maior atenção (por parte do indivíduo), processos mentais que permitam
assimilar dados sensoriais com assuntos de interesse (relevantes a um contexto), ou com situações experienciadas. ou pela
construção de novas situações com dados Iornecidos pelo ambiente mediado. É a sensação de perceber um espaço externo
além dos limites dos órgãos sensoriais. É a sensação de 'estar lá'. Presença é antes de mais nada influenciada pela interação
homem-máquina, cujo principal fator é o tempo de resposta do ambiente mediado à ação empreendida pelo usuário.
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9. PERCEPÇÃO

o conceito de pecepção será abordado em quatro aspectos pnncipais: (1) Organização

perceptiva, (2) Efeitos da Imersão Motor-Sensorial na Atenção, (3) Efeitos da Imersão Motor-

Sensorial na Memória e (4) Efeitos da Imersão no Favorecimento da Resposta.

9.1 Organização Perceptiva

Estudos realizados por Proctor e Proctor (1997, p. 72) revelam que estímulos na retina

constituem-se de pedaços de energia luminosa que afetam as células foto receptoras. O que se

percebe, porém, não são pedaços de luz, mas um mundo estruturado de objetos com

significados. A investigação da organização perceptiva iniciou-se por um grupo de psicólogos

chamado "Psicólogos Gestalt", no início deste século, cuja tese é: "o todo é mais do que a

soma das partes", tendo como idéia básica que o processo organizacional produzirá a mais

simples organização possível. A figura 6 ilustra esta idéia.

Figura 6: Simplicidade de Organização Perceptiva

A B c

•
•• •

• ••
Fonte: Engel, Blackwell e Míniard, 1995, p. 490.
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Segundo Engel, Blackwell e Miniard (1995, p. 489), as pessoas escolhem a formação de

percepção mais simples mesmo quando mais complexas podem ser obtidas do estímulo. Desta

forma, os indivíduos, ao serem solicitados a ligarem os pontos do estímulo (A), tendem a

formar um círculo (B), mesmo sendo possível o padrão mais complexo de dois quadrados (C).

Similarmente, os consumidores podem fazer uma interpretação mais simplista da mensagem

comunicada.

Ainda segundo os autores (proctor e Proctor, 1997, p. 73-75), o primeiro passo na percepção

de urna figura é separá-la de seu pano de fundo ou contexto. Os principais fatores a influir na

organização figura e chão são:

1) padrões simétricos caracterizam a figura e os assimétricos, o chão;

2) a área cercada por outra é a figura, a que cerca é o chão;

3) contornos convexos são percebidos como figura em comparação aos côncavos, que são

percebidos como chão e
4) regiões orientadas vertical ou horizontalmente são figuras, enquanto as não orientadas são o

chão. Embora estes princípios sejam aplicados à visão, podem também ser aplicados aos

estímulos auditivos.

Segundo Wickens e Carswell (1997, p. 102), a organização das exposições, como mensagens,

informações ou dados, deve seguir as leis da percepção quanto à aquisição de informação por

parte do usuário. Dentre estas, a mais relevante é a da Compatibilidade de Proximidade que

assevera que os indicadores ou dados conceitualmente relacionados ou que são usados de

forma combinada devem fazer parte de um mesmo grupo. Isto é, informações relacionadas

entre si devem estar perceptivamente próximas. Assim, as informações expostas devem estar

integradas entre si.

Resumo: a percepção é dependente da organização dos estímulos a impactar os órgãos

sensoriais. Caso estes não se apresentem organizados, o indivíduo os organizará de forma a

entendê-los segundo o conhecimento que possui armazenado em sua memória.
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9.2 Efeitos da Imersão Motor-Sensorial na Atenção

Para Sarter, Woods e Billings (1997, p. 1928-1930), alta interatividade, por exemplo aquela

permitida por ambientes mediados por computadores, toma o usuário ativo, o que pode ser

positivo por um lado, ms negativo por outro, uma vez que a complexidade para operar o

ambiente aumenta. Aqueles que usam a mídia precisam saber quando olhar para onde haja

informação relacionada ao tópico em questão. O ambiente precisa prover algum tipo de guia

externo para ajudar o usuário. A interface do sistema deve servir como memória externa,

fornecendo pistas que o ajudem a monitorar peças de informação.

Dois fatores contribuem para a perda de atenção: (1) ruptura do "armazenamento mental"

necessário para seguir as múltiplas ações relacionadas que surgem nas operações complexas e

(2) falha em revisar a avaliação de uma situação na presença de informações conflitantes.

Evidências em não conformidade com a avaliação da situação feita pela usuário são descartadas

ou racionalizadas como não discrepantes (Sarter, Woods e Billings, 1997, p. 1930).

Bennett, Nagy e Flach (1997, p. 676) propõem três diferentes formas de relacionamento entre

estímulos para satisfazer a carga cognitiva na fase de atenção:

1) estímulos separáveis, definidos pela falta de interação entre os estímulos. Cada dimensão

mantém sua identidade única dentro do contexto da outra dimensão. Observadores podem

selecionar uma e ignorar variações nas irrelevantes. Por exemplo, a percepção da cor não

influi na da forma, e vice-versa. Este relacionamento não permite a percepção de padrões

emergentes, comprometendo o desempenho quando a interação faz-se necessária;

2) estímulos integrados são definidos como uma forte interação entre as dimensões e as

propriedades individuais são irrelevantes. O desempenho fica comprometido quando se faz

necessário atentar para uma ou outra variável. A cor, por exemplo, depende da percepção

do brilho e matiz e

3) estímulos configurados. São o nível intermediário entre os anteriores. Cada dimensão

mantém sua identidade, mas novos padrões são criados a partir da interação. É o caso de

padrões simétricos, ou fechamento, a tendência da mente humana em completar um quadro -
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como enfatizado pela "Gestalt"; segmentos de retas que compõem uma reta, ou pontos

alinhados que formam uma reta, por exemplo.

Wickens e Carswell (1997, p. 677) propõem O Princípio Da Compatibilidade De Proximidade

que enfatiza o relacionamento entre tarefa e forma gráfica. Esse princípio, de forma genérica,

significa que há recursos específicos da alocação da atenção para diferentes tipos de

processamento cognitivo. O processamento espacial requer recursos diferentes do verbal; em

termos de entrada e saída de dados, o processamento visual requer recursos diferentes do

auditivo e assim por diante.

Para Regan (1997, p. 204), sendo o propósito da visão servir de guia visual para a ação motora

dirigida a um objetivo, então devem-se considerar os caminhos visuais e motores como uma

única entidade. Isto é, o processamento visual organiza os caminhos motores; o foco visual é,

assim entendido, como uma particularidade da ação motora orientada a atender um objetivo

específico.

O tempo da reação motora de um indivíduo é mais rápido quando este sabe de antemão qual

informação será apresentada e qual resposta faz-se necessária. Introduzindo-se a variável

'decisão', este tempo torna-se mais longo (Regan, 1997, p. 204).

Segundo a teoria da comunicação, elaborada para os ambientes do rádio e televisão com base

no fluxo de informações, emissor para receptor, página 14, a mensagem é selecionada de uma

fonte de informação, codificada para ser transmitida por um canal de comunicação passiva para

subsequente decodificação na forma apropriada para seu destino final. Porém, este modelo

apresenta falhas quando considerado para ambientes não passivos, sendo uma das causas a não

validade do conceito de "destino", por exemplo, para ambientes de alta interatividade (Regan,

1997, p. 204).

Regan (1997, p. 205) avalia que o tempo da reação motora aumenta quando o indivíduo

precisa decidir, como por exemplo quando o número de possíveis estímulos é maior que um
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e/ou o número de possíveis respostas é maior do que um, tempo de reação de decisão.

Fornecer uma pista que indique qual dentre os vários estímulos alvo é o próximo pode diminuir

o tempo de resposta, desde que a pista e o alvo sejam semântica ou espacialmente parecidos.

Esta situação é comum no ambiente de hipertexto e/ou hipermídias na Internet.

Uma pista visual excita um mecanismo de reconhecimento de padrões que induzirá a uma

resposta, estímulo e reposta, e menor será o tempo de resposta quanto maior for a

compatibilidade deste binômio (Regan, 1997, p. 206). Estudos realizados por Fitts e Seeger

(1997, p. 206) mostram a relação estímulo-resposta: o estímulo é visual e a resposta é motora

com movimentos manuais. Um dos efeitos mostrados é que o tempo de resposta diminui

quando há compatibilidade entre a pista e a resposta e quando se permite maior movimento

manual; movimentos radiais apresentam tempos de resposta menores quando comparados com

movimentos horizontais e verticais.

Resumo: a monitoração de quais informações estão relacionadas ao tópico sob busca constitui-

se em fator crítico ao efeito da imersão motor-sensorial na atenção. Isto pode ser otimizado

pela interface do sistema que, além de ser uma expansão da memória do usuário, deve também

fornecer-lhe pistas a guiar sua ação. Os fatores que influenciam a atenção são:

1) as formas de relacionamento entre estímulos;

2) o princípio da compatibilidade de proximidade e

3) o relacionamento entre a visão e movimentos do braço, no sentido de que a visão é uma guia

à movimentação do braço. Para este, tem-se que maiores movimentos manuais diminuem o

tempo de resposta ao estímulo visual, o que aumenta a atenção. Por fim, a falta de

compatibilidade entre pistas e tarefas a serem executas implica em menor grau de atenção

alocada para a realização da tarefa.

9.3 Efeitos da Imersão Motor-Sensorial na Memória

Quanto a facilitar a movimentação do usuário na Internet, Chignell e Waterworth (1997, p.

1815) propõem que mapas, listas de conteúdos e caminhos ou ligações, no sentido de unir um
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tópico a outro, como ocorre no hipertexto, são organizadores, pois agrupam informações;

como exposto pelo princípio da compatibilidade de proximidade.

Diferentemente da estrutura de um livro, que é conceptual, a do hipertexto é mais espacial, o

que implica que o folhear é um processo de navegação em alguma estrutura de informação

reforçado pelo uso de mapas. Quando alguém dica num ponto do hipertexto, uma nova

informação é trazida ao usuário que substituirá ou irá sobrepor-se à informação anterior. Nesta

situação, o usuário move-se para uma nova página, às vezes para um novo ambiente (Chignell e

Waterworth, 1997, p. 1816). Como exemplo vide: "Diamond Park", em http://www.merl.com/

Este mecanismo requer, assim, pistas relacionando os nomes dos comandos aos efeitos visuais

e quanto ao uso de ferramentas para a navegação e coleção de dados. O Hipertexto está

associado com o conceito de navegar (Chignell e Waterworth, 1997, p. 1816), mas navegar por

uma rede de informações pode ser desorientador. Este processo toma-se dificil quando não se

vê a estrutura pela qual se navega. O usuário do hipertexto vê apenas poucas conexões ou nós.

Esta limitação, de toda a estrutura de informações do hipertexto, dificulta o aprendizado sobre

a estrutura informacional e a formação de mapas cognitivos sobre o documento. A navegação

fisica, segundo Chignell e Waterworth (1997, p. 1816), é mais eficaz quando há marcas que

indicam o caminho a ser percorrido, isto é, saber onde estou, para onde vou e o que já percorri.

A ausência destas marcas torna a navegação dificil ou, às vezes, impossível. Não é raro o

usuário perder-se ao longo do hipertexto (ChigneIl e Waterworth, 1997, p. 1816).

Resumo: a movimentação por uma rede de informações associadas pode levar o usuário a "se

perder". Assim, pode-se facilitar este processo via pistas como indicadores de onde está, por

onde já se movimentou e para onde vai.

http://www.merl.com/
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9.4 Efeitos da Imersão no Favorecimento da Resposta

Navegar, conforme registra Chignell e Waterworth (1997, p. 1816), implica mover-se em

algum tipo de espaço. No caso de um menu hierárquico ou rede, os usuários podem não estar

cientes da estrutura pela qual estão se movendo, ou de quão grande ela é. O aspecto crítico é

quando e como a representação espacial deve ser usada para tomar aparente a estrutura de

informação ao usuário.

Representações espaciais podem aumentar a memorização pelo uso de recursos mnemônicos,

por estruturas espaciais familiares, congruência ou equivalência cognitiva, que organizam

conjuntos arbitrários de objetos, conceitos ou mesmo eventos. Este tipo de representação pode

servir como uma memória externa para os usuários, funcionando como uma prótese cognitiva

(Chignell e Waterworth, 1997, p. 1816).

Facilitar a navegação do usuário, via representações espaciais compatíveis às suas

características cognitivas tende a influenciar a memorização. Este mecanismo será abordado

nos tópicos Aprendizado e Imersão Sensorial como Determinante do Aprendizado,

apresentados a seguir.

9.4.1 Aprendizado

Reaux e Carrol (1997, p. 1784) avaliam que a característica intrínseca à navegação na Internet

é a exploração, ou seu aspecto exploratório. Seus usuários quando a usam para a obtenção de

alguma informação não têm claramente definido o quê, como e onde procurar por esta.

Segundo Laurel, Oren e Don (1997, p. 1792), a maior variedade de formas, estilos, mídias e

pontos de vista, ou abordagens, aumenta o potencial para a pessoa explorar, penetrar e

entender o tópico. A informação contida em ferramentas como multimídia, hipertexto ou

hipermídia provê diferentes perspectivas ao mesmo problema e flexibilidade quanto ao

aprendizado sobre o tópico em questão.
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A caracteristica destas ferramentas é aumentar o acesso à informação em estruturas em rede.

Formam uma série de documentos, "hyperlinks", ou hiperligações, que é o fator principal ao

explosivo crescimento da Internet (Reaux e Carrol, 1997, p. 1795).

Em sua concepção, o hipertexto é um mecanismo para organizar informações dispersas e

heterogêneas de forma flexível (Chignell e Waterworth, 1997; p. 1810-1811). Bush (1997, p.

1811) asseverou que tal mecanismo é similar ao da mente humana, que trabalha por associações

de idéias, conceitos; isto é, organiza informações em tomo de um tópico ou assunto. Ao

entender um termo, ou mesmo, ao encontrar um termo, a mente imediatamente mostra o outro

que é sugerido pela associação de pensamentos.

Engel, Blackwell e Miniard (1995, p. 515-516) consideram que o objetivo básico, central, de

muitas atividades de marketing é inserir informações na mente do consumidor, assim, toma-se

critico entender como se dá o processo de aprendizado, o qual apresenta dois determinantes

principais:

1) ensaio, que envolve a repetição mental da informação, como um discurso interno do

indivíduo. É quando se tenta memorizar um número de telefone e a pessoa fica repetindo

para si mesma tal número e

2) elaboração, que representa o grau de integração entre a nova informação e o conhecimento

já existente na memória do consumidor.

De acordo com os referidos autores, quanto maior a elaboração, maior será o aprendizado. Isto

é, quanto mais a pessoa elabora uma informação, maior será o número de ligações formadas

entre a nova informação e aquelas já armazenadas na sua memória, aumentando o número de
,
caminhos pelos quais a informação pode ser recuperada da memória.

A quantidade de elaboração que ocorre durante o processamento de informações é influenciada

por dois fatores: motivação e habilidade do usuário (Hoffinan e Novak, 1996, p. 51; Engel,

Blackwell e Miniard, 1995, p. 515), conforme será visto a seguir:
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1) Motivação - O estado motivacional da pessoa quando da exposição a um estímulo tem

considerável influência no que é lembrado. Este estado pode ocorrer de forma direta (a

pessoa de forma deliberada busca pela informação, por exemplo, quando um estudante se

prepara para o exame final), ou de forma indireta, o estudante fica folheando um livro para

"passar o tempo". O aprendizado será maior no primeiro caso (Engel, Blackwell e Miniard,

1995, p. 516).

Devido à natureza do hipertexto, que apresenta maior flexibilidade no escopo informacional,

em amplitude, número de assuntos e/ou tópicos diferentes, e em profundidade, quantidade de

detalhes sobre um tópico específico, seu uso recreativo, busca indireta, pode ser importante

fonte de beneficios aos consumidores intrinsecamente motivados a usarem esta mídia (Hoffman,

Novak e Chatterjee, 1997, p. 4).

Por outro lado, na busca direta, o hipertexto, por possibilitar maior variedade de assuntos

(Kalakota e Whinston, 1996, p. 16) devido a sua natureza interativa e maior adaptação ao

consumidor (Rafaeli e Sudweeks, 1997, p. 2-3), permite que o usuário busque o aspecto da

informação que mais lhe interesse (Hoffinan e Novak, 1997, p. 3). Esta busca deliberada e a

resposta encontrada, ou encontra a resposta que precisa de imediato, ou envia uma mensagem à

fonte via correio eletrônico, facilita a elaboração da informação (Bardini, 1997, p. 2-4).

2) Habilidade do Usuário - O conhecimento ou informação já armazenada na memória é

importante determinante do aprendizado, pois permite à pessoa realizar elaborações mais

significativas durante o processamento de informações (Howard, 1989, p. 305; Engel,

Blackwell e Miniard, 1995, p. 516).

Segundo Howard (1989, p. 306), é o conhecimento prévio que uma pessoa tem na memória em

um determinado momento que lhe permite realizar uma tarefa. É uma sequência em que a nova

informação muda o conteúdo da memória que, por sua vez, muda a natureza da ação. Assim,

quanto maior o conhecimento prévio, maior a habilidade do indivíduo em codificar a nova

informação a qual incrementará a memória.
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Para o autor referenciado, esta abordagem implica que quando o consumidor recebe uma nova

informação a respeito de uma dada categoria de produtos, por exemplo, quanto mais esta

estiver congruente ao seu conjunto de expectativas e conhecimentos, mais tenderá a usar um

processamento de informações baseado na respectiva categoria, sem considerar as

características peculiares da informação recebida. Esta situação torna mais rápidao a formação

de impressões acerca da categoria, mas com poucas verbalizações quanto aos seus beneficios.

Por outro lado, se a informação recebida não estiver compatível com suas expectativas, o

consumidor fará um processamento baseado nos beneficios individuais trazidos por esta

informação e não acerca da categoria (Howard, 1989, p. 306).

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (1995, p. 518) o beneficio básico do conhecimento ocorre

quando a informação for congruente à estrutura de conhecimentos e expectativas do

consumidor, mas, mesmo sendo o conhecimento alto, pode ocorrer da habilidade em processar

a informação ser baixa, porque esta depende tanto de fatores individuais quanto ambientais. É o

caso do consumidor que vê uma propaganda e não consigue realizar a devida elaboração em

virtude da ocorrência de algum ruído, como, por exemplo, o choro de uma criança.

Resumo: quanto maior a variedade de formas com que uma informação for apresentada, maior

será o potencial para a pessoa aprender. Dois fatores são críticos ao aprendizado: ensaio e

elaboração, sendo este último dependente da motivação do usuário perante a informação e de

sua habilidade em processá-la. Por fim, a possibilidade de associações de idéias e o uso de

formatos como sons e visão diferentes para entregar a informação ao usuário facilitam o

processo de aprendizado.
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9.4.2 Imersão Sensorial como Determinante do Aprendizado

Para vários autores (Chignell e Waterworth, 1997, p. 1817; Steuer, 1992, p. 85; Anderson e

Casey, 1997, p. 46-47), hipertexto'" é intrinsecamente uma experiência em sua natureza, é de

forma intensa uma experiência e riqueza sensorial, produzindo forte imersão, o que leva à

sensação de presença.

Varela (1997, p. 14-16) enfatiza que o entendimento conceitual e o pensamento racional

resultam de estruturas de experiências as quais têm por base estruturas motor-sensoriais

incorporadas. As estruturas cognitivas emergem das atividades motor-sensoriais recorrentes.

Isto é, a cognição não é uma representação intelectual, mas sim a resultante de ações

incorporadas.

Em ambiente mediados por computadores, a interação homem-computador é ativa e o usuário

detém alto controle de suas ações, que se constitui em sensações de um momento a outro

(Bardini, 1997, p. 8; Kim e Biocca, 1997, p. 7-8).

Nesse contexto, o usuário da mídia toma-se participante do ambiente, vivencia uma experiência

(Lauria, 1997, p. 3), que considera direta, tal qual a do ambiente não mediado (Lombard, 1995,

p. 300), implicando em maior elaboração cognitiva (Kim e Biocca, 1997, p. 7-8). Estes últimos

autores sustentam que tal qual experiências diretas, não-mediadas, as mediadas impactam na

formação de atitudes com maior confiança.

Em suma, as experiências não mediadas e aquelas mediadas por computadores resultam em

maior elaboração cognitiva, implicando em efeito positivo na memória, como a formação de

atitudes com maior confiança.

Conclusão Geral sobre Percepção: a interação homem-máquina envolve uma troca contínua

entre a máquina e o homem. O homem fornece informações à máquina que as processa e

26 N.A: o hipertexto originalmente é uma tecnologia a permitir associações de idéias. Com a evolução tecnológica, outros
recursos, como multinúdia, foram incorporados, criando-se a hiperm.ídia a qual é a junção do hipertexto com multinúdia.
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devolve. Em seguida, o homem processa a informação recebida e toma a fornecer informações

à máquina e assim sucessivamente. Essencial a este processo é a máquina entregar informações

ao homem de tal forma organizadas que permitam o reconhecimento dos significados destas.

Isto ocorre quando as informações entregues pela máquina ao homem estiverem congruentes

com a forma pela qual este as percebe, via exposição dos estímulos aos órgãos sensoriais, e

como as processa. Esta interatividade força a maior atividade, que acarreta em maior

envolvimento. Tanto a interatividade como o envolvimento geram a sensação de experiência

real, tal qual em ambientes não mediados, aumentando a memorização e o aprendizado sobre o

assunto ou tópico sob investigação.

A Tabela 6, apresentada a seguir, lista resumidamente as conclusões sobre percepção.
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Tabela 6: Conclusões sobre Percepção

9.2 Efeitos da Imersão Falta de compatibilidade entre pistas e tarefas a serem executadas implica
Motor - Sensorial em menor grau de atenção alocada para a realização da tarefa.

na Aten ão.

9.1

Imersão Sensorial
como determinante

do A rendizado

Percepção é dependente da organização dos estimulos a impactar os órgãos
sensoriais. Caso estes não se apresentem organizados, o indivíduo os
organizará de forma a entendê-los segundo seu conhecimento armazenado
na memória.

Organização
Perceptiva

9.3 Efeitos da Imersão
Motor-Sensorial na

Memória.

A movimentação por uma rede de informações associadas pode levar o
usuário a "se perder". Assim, é necessário facilitar o processo de
navegação via pistas como indicadores de onde está, por onde já de
movimentou e ara onde vai.

Quanto mais estiver familiarizado aos conceitos ou idéias percorridas,
mais o usuário tende a se lembrar das informações.

A possibilidade de associações de idéias e o uso de formatos, como sons e
visão, diferentes para entregar a informação ao usuário facilitam o

rocesso de a rendizado.

9.4 Efeitos da Imersão
no favorecimento

daRes osta.

Experiências não mediadas e mediadas por computadores resultam em
maior elaboração cognitiva, implicando em efeito positivo na memória,
como a formação de atitudes com maior confiança.

9.4.1 Aprendizado

Conclusão Geral sobre Percepção: A interação homem-máquina envolve uma troca contínua entre a máquina
e o homem. O homem fornece informações à máquina que as processa e devolve. Em seguida, o homem
processa a informação recebida e toma a fornecer informações à máquina, e assim sucessivamente. Essencial a
este processo é a máquina entregar informações ao homem de tal forma organizadas que permitam o
reconhecimento dos significados destas. Isto ocorre quando as informações entregues pela máquina ao homem
estiverem congruentes com a forma pela qual este as percebe (via exposição dos estímulos aos órgãos sensoriais)
e como as processa. Esta interatividade força a maior atividade, que acarreta em maior envolvimento. Tanto a
interatividade como o envolvimento geram a sensação de experiência real, tal qual em ambientes não mediados,
aumentando a memorização e o aprendizado sobre o assunto ou tópico sob investigação.

9.4.2
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1O. VIRTUALIZAÇÃO

Para Lévy (1996, p. 15) o termo "Realidade Virtual" é, antes de mais nada, enganoso.

Emprega-se o termo "virtual", em seu uso corrente, para designar a ausência de existência,

assume-se que "realidade" seja uma efetuação material, uma presença tangível, enquanto o

"virtual" seria da ordem da ilusão.

Segundo o autor referenciado, do ponto de vista etimológico "Virtual" tem sua origem no

Latim medieval virtualis, que tem por base o termo virtus que significa força, potência. Na

abordagem da filosofia escolástica, virtual é o que existe em potência e não na forma de ato.

A fim de se obter um conceito mais rigoroso, faz-se mister diferenciar os termos possível e

virtual (Lévy, 1996, p. 17). O possível realizar-se-á sem mudanças em sua natureza, é tal qual o

real, só lhe falta a existência. Sua realização não é uma criação, pois ela requer a produção

inovadora de uma idéia ou forma. O virtual é o oposto do possível já constituído e estático.

Desta forma, para Lévy (p. 17), virtual representa a intersecção das tendências, das forças que

acompanham uma situação e requerem uma resolução. É desta feita a atualização de uma

situação, a solução de um problema que não estava contido na situação. Virtual implica na

criação, na invenção de uma forma, a partir de uma configuração dinâmica das forças

envolvidas e das finalidades, significando a produção de novas qualidades relativas ao objeto, à

situação. Trata-se, portanto, de uma transformação.

Ainda segundo o mesmo autor, o acima exposto não explica ambientes mediados por

computadores, CMC, nem a dinâmica de sua própria natureza, que é de fato a potencialização,

ou elevação à potência, do objeto considerado. Virtualização não é a transformação de uma

realidade, uma situação, num conjunto de possíveis, mas sim, a mudança de identidade.

Para Lévy (1996, p. 17), virtualização significa redefinir uma situação existente, atual, em

resposta a uma questão específica em um dado contexto. Enquanto a atualização procura uma
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solução para um problema, virtualização passa de uma solução existente a um outro problema.

Neste sentido, virtualizar implica em maiores graus de liberdade; toma as fronteiras, as

separações menos rigorosas. Virtualização não é o oposto da realidade, é um dos principais

vetores de sua criação.

Para Shapiro e McDonald (1992, p. 95) o debate sobre o significado de realidade ou, o que é

real é, no mínimo, tão antigo quanto a filosofia gravada ou escrita. Abordagens como

empmsmo, racionalismo, realismo e dualismo são apenas algumas poucas em relação às

posições filosóficas relevantes sobre esta discussão.

Os autores acima (1992, p. 95) analisam o processo de como as pessoas decidem o que é ou

não real com base nas evidências da psicologia social, que se abrem em duas grandes

categorias:

1) objetos são fisica ou objetivamente reais se sua existência puder ser verificada por

observadores, por meio de movimentos no binômio espaço-tempo;

2) representações apresentam alguma realidade em função do total de informação que

provêem. A fotografia de um carro não é o carro, mas fornece informações a respeito deste.

Ou quanto a governo, não é um objeto fisico, mas contém informação compartilhada por

grupos de pessoas.

O caso extremo quanto à realidade de informação é o "cyberspace'i." onde objetos fisicos não

existem e somente a informação permanece (Shapiro e McDonald, 1992, p. 95).

Resumo: virtualização permite a construção de ambientes destinados a prover informação,

diferentemente de realidade fisica, de forma mais intensa. Esta intensidade tem por base a

natureza específica deste ambiente que, por ausência de objetos fisicos, toma-se mais dinâmico,

mais veloz. A informação flui mais rapidamente implicando em mais mudanças, e demandando

maiores velocidades quanto à aceitação das novas informações.

27 o termo "cyberspace" foi cunhado pelo novelista de ficção científica Willian Gibson quando publicou a novela
"Neuromancer" em 1984. In editors note of Journal ofCommunication, v. 42, n. 4, p. 3, Autumn 1992.
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Resumo Geral: a introdução de tecnologias na sociedade muda ou tem o potencial de mudar

seu comportamento. A Internet, tanto como tecnologia de comunicação como ambiente de

mercado, está alterando hábitos e comportamentos. O hipertexto, permitindo ao usuário maior

interatividade com o ambiente virtual torna-o mais ativo, o que aumenta os esforços realizados

gerando maior envolvimento e, assim, mais cognição, influenciando o comportamento porque

altera tanto o mecanismo de busca quanto o de processamento de informações.

Em razão da liberdade e flexibilidade oferecidas pelo hipertexto, o usuário busca as

informações que mais lhe interessam quando e como melhor lhe convier. Isto possibilita o

aprofundamento em assuntos de acordo com seu conhecimento e interesses. Buscar a

informação no grau desejado é uma forma de aumentar a memorização, pois está realizando,

ativamente, maiores esforços cognitivos.

Maior será sua memorização à medida em que a informação obtida seja percebida mais próxima

a sua forma de pensar, se na forma gráfica ou sonora, se via texto ou imagens. A flexibilidade

de obter a forma mais adequada as suas características individuais é um fator importante para

facilitar o processamento de informações.

À medida em que ele se envolve com as informações, mais presente se sente no ambiente criado

pelo computador. Esta sensação de presença no ambiente virtual faz com que perceba a

experiência como real, o que aumentará, novamente, a memorização, levando à formação de

atitudes e à maior confiança na atitude formada. A alta interação com o ambiente mediado, com

base na obtenção de respostas imediatas às solicitações feitas, faz com que a sensação

vivenciada pareça real.

O hipertexto e a Internet apresentam-se como novos instrumentos de influência na forma como

pensamos e, consequentemente na maneira como nos comportamos.
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11. MÍDIA DE MASSA

o impacto das mídias de comunicação de massa na sociedade e os respectivos comportamentos

e atitudes de seus indivíduos toma-se de interesse público toda vez que se desenvolve uma

nova tecnologia de comunicação (Marvin, 1997, p. 17; Pool, 1997, p. 17). À medida em que as

abordagens sobre os efeitos da mídia tomam-se mais sofisticados, o papel dos processos

psicológicos individuais tem recebido maior atenção e consideração (McLeod e Reeves, 1997,

p. 17-18).

Assim, os conceitos relevantes ao presente estudo são: codificação, armazenamento,

recuperação da informação e a abordagem da habituação e salientação negativa, 'Habituation

and Negative Priming Theory'.

11.1 Codificação

Codificação refere-se ao processo pelo qual a informação é recebida e registrada na memória

(Ditton, 1997, p. 29). Para Neisser (1976, p. 13-14), este processo inicia-se com a seleção da

entrada sensorial em razão do contato com um evento no mundo externo.

o estímulo entra em um depósito sensorial e é então ativado por um processo de

reconhecimento de padrões. Após a identificação do estímulo, ele é retido por um breve

período de tempo na memória de curto prazo, chamada de memória ativa, em que ocorre a

interpretação. O estímulo interpretado é então integrado com o conhecimento existente e entra

na memória permanente, chamada de longo prazo (Reed, 1988, p. 29).

Para Johnson (1983, p. 103), a memória de longo prazo subdivide-se em três subsistemas: o

sensorial, o perceptivo e o reflexivo. Um evento cria múltiplas entradas nos três subsistemas da

memória. Enquanto o sensorial e o perceptivo abstraem, armazenam e revivem experiências

externas, o reflexivo trata das informações geradas internamente.
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Segundo o autor referenciado (p. 102-103), o sistema sensorial é responsável por deter os

estímulos e desenvolver habilidades motor-sensoriais, registra a configuração do claro e escuro,

como na página de um livro, e controla o movimento sensorial; o perceptivo identifica relações

entre objetos e é responsável pelo reconhecimento de padrões familiares, identifica palavras e

frases; o reflexivo cuida de tarefas como planejamento e lembrança que mantêm registros das

inferências realizadas quando da leitura da página do livro.

Diferentemente de outros modelos de processamento de informações relativas à memória, os

quais sugerem que a mesma é baseada em significados ou esquemas', Johnson (1983, p. 102-

103) afirma haver memória para os aspectos sensoriais e perceptivos. Sob esta perspectiva,

eventos imaginados enquanto similares aos percebidos não são exatamente os mesmos porque

os primeiros contêm mais características reflexivas e menos sensoriais e perceptivas do que os

últimos.

Desta forma, os diversos tipos de trabalho da memória demandam por diferentes tipos de

entradas; enquanto a lembrança demanda por entradas reflexivas, o reconhecimento demanda

pelas perceptivas (Johnson, 1983, p. 103).

Para o autor supra, as entradas criadas pelos três subsistemas sensorial, perceptivo e reflexivo

geram características da memória do evento, dentre as quais as mais importantes são as

informações perceptivas, como cor e som; contextuais que situam o tempo e espaço; afetivas

que são as reações emocionais, detalhes semânticos, significado, assim como as operações

cognitivas que ocorrem no momento da codificação, registros de identificação, organização e

elaboração.

11.1.1 Monitoramento da Realidade

Enquanto autores como Shapiro e Lang (1991, p. 685-686) usam o termo monitoramento da

realidade para a discriminação entre dois eventos externos, experiências mediadas e não

mediadas, diretas, Johnson et al. (1993, p. 5) utilizam-se do termo monitoramento da fonte que
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discrimina entre duas experiências internas, duas imaginações, entre experiência interna e

externa, imaginação e acontecimento e duas experiências externas, dois acontecimentos.

Assim, monitorar a realidade, a discriminação entre um evento externo e um interno, é, de fato,

uma subcategoria do monitoramento da fonte e a discriminação entre uma experiência direta e

uma mediada, dois eventos externos, também pertence à monitoração da fonte (Ditton, 1997,

p.34).

As memórias baseadas em pensamentos gerados internamente e em imagens contêm menos

detalhes contextuais e sensoriais e mais informações sobre operações cognitivas, como a

organização, elaboração, recuperação e identificação dos eventos, do que memórias baseadas

em eventos experienciados, os quais contêm mais detalhes espaciais e temporais (Johnson et al.,

1981, p. 38).

As memórias concebidas são mais prováveis de serem confundidas com memórias de percepção

quando regenerações mentais ou concepções da experiência perceptiva se parecem mais

intimamente com o evento externo (Johnson et aI., 1977, p. 118).

Para Johnson et aI. (1981, p. 58) quanto maior o número de pistas de experiências diretas,

maior a dificuldade em diferenciar a informação externa da gerada internamente e, quanto

maior a insegurança sobre a origem da informação, maior a tendência a considerar a fonte

como externa.

Neste sentido, para Johnson et ai. (1997, p. 39) quanto melhor a qualidade da imagem,

'vividness', na mídia, maior a probabilidade da experiência mediada ser confundida com

experiências diretas, devido às similaridades na codificação da informação perceptiva.
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11.1.2 Qualidade da tmaqem=

Em propaganda, as representações pictóricas ou imagens de um produto, sua utilidade e as

descrições verbais detalhadas de suas caracteristicas têm por objetivo fazer lembrar o uso do

produto (Keller e Block, ]997, p. 295).

Estudos quanto aos efeitos persuasivos da alta qualidade da imagem apresentada, 'vividness',

reportam diferentes padrões de respostas. Para Rook (1987, p. 295), a informação de alta

qualidade é mais persuasiva do que a de baixa qualidade para baixos níveis de alocação de

recursos cognitivos. Porém, à medida em que há maior alocação de recursos, o poder de

persuasão de baixa qualidade aumenta, equiparando-se ao de alta qualidade aos maiores níveis
de recursos alocados.

McGill e Anand (1989, p. 190) asseveram que aumentando-se os recursos alocados ao

processamento da mensagem, aumenta-se a influência da de alta qualidade em relação à de

baixa, ou seja, o apelo mais realista, alta qualidade, é mais persuasivo do que o de baixa

qualidade, independentemente do nível de recursos alocados (Shelder e Manis, 1986, p. 295).

Kisielsius e Sternthal (1984, p. 55; 1986, p. 420) argumentam que ao se aumentar a alocação

de recursos ao processamento de mensagens reduz-se o impacto das apresentações de baixa

qualidade que se aproxima do impacto da de alta qualidade.

Duas abordagens explicam estas diferenças:

1) atenção diferencial: Taylor e Thompson (1982, p. 295) sugerem que, quando se limita, a

informação de alta qualidade tem maior probabilidade de atrair mais atenção e assim é mais

persuasiva que a de baixa qualidade, porém, quando as pessoas têm habilidades de processar

em detalhes tanto a de alta quanto a de baixa qualidade, níveis similares de atenção podem

ser dedicados ao processamento de mensagens, o que elimina o efeito da de alta qualidade.

Mas, esta teoria não explica os diferentes efeitos (Keller e Block, 1997, p. 295) e

28 N.A: o autor usou a expressão Qualidade da hnagem para representar na língua portuguesa o termo em ínglês
"Vividness".
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2) disponibilidade - valência: Kisielius e Sternthal (1984, p. 56) têm por base que, quando a

alocação de recursos é baixa, a informação de alta qualidade incita maior elaboração do que

a de baixa qualidade e este aumento de recursos alocados ao processamento de informações

estimula a elaboração da informação de baixa qualidade, mas não a de alta, reduzindo assim

o efeito da alta qualidade.

Esta última abordagem, embora explique os diferentes resultados, não explica o efeito

persuasivo da informação de alta qualidade em relação à de baixa qualidade quando se

aumentam os recursos alocados (KeIler e Block, 1997, p. 295).

11.1.3 A Hipótese de Equiparação de Recursos

A relação entre o nível de recursos alocados para o processamento da mensagem e o efeito de

alta qualidade da informação pode ser explicado pela "hipótese de equiparação de recursos"

(Meyers-Levy e Peracchio, 1995, p. 122).

Segundo esta hipótese, o poder de persuasão da mensagem é maximizado quando os recursos

alocados à elaboração do conteúdo da comunicação equiparam-se àqueles requeridos para a

tarefa (Keller e Block, 1997, p. 296).

Por esta visão, a informação de alta qualidade'" é mais fácil de se elaborar do que a de baixa

qualidade." A equiparação para a informação de alta qualidade ocorre a baixos níveis de

alocação de recursos em vez da equiparação para a de baixa qualidade. O resultado é uma

relação tipo U invertido entre alocação de recursos e persuasão para a informação de alta

qualidade e uma relação linear positiva para a relação persuasão e informação de baixa

qualidade (Keller e Block, 1997,' p. 295). Essas relações estão contidas na Figura 7,

apresentada a seguir:

29 Idem.

30 NA o autor usou a expressão baixa qualidade para representar na língua portuguesa e expressão inglesa "Non Vivid".
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Figura 7: Efei to da alocação de recursos da persuasão na
informação realista e não realista

Persuasão

Baixa Qualidade (Non Vivid)

Alta

Baixa

Baixa Moderada
A locação de Recursos

Alta

Inform ação de
Alta Qualidade: Alocação < Requerida Alocação = Requerida A locação> R eq uerida

Inform ação de
Baixa Qualidade: Alocacão < Requerida Alocação < Requerida Alocação = Re q uer id a

Fonte: Keller e Block, 1997, p. 297.

A figura acima revela que a persuasão para a informação de alta qualidade aumenta quando os

recursos alocados variam de baixos para moderados e diminui à medida que os recursos

alocados variam de moderados para altos.

Deste modo, quando a informação de alta qualidade requer mais recursos, alta e baixa

qualidade de informação são igualmente persuasivas no nível mais baixo de alocação de

recursos. Mas, na condição de nível médio, a informação de alta qualidade é menos persuasiva

que a de baixa qualidade. E, na condição de alto nível de recursos alocados, a informação de

alta qualidade é marginalmente superior à de baixa qualidade (Keller e Block, 1997, p. 303).

Esta variação da persuasão frente à imagem de alta e baixa qualidade em razão do nível de

recursos alocados ao processamento pode ser explicada por estudos de Anand e Sternthal

(1990, p. 346), Baugarter, Sujan e Bettman (1992, p. 54), os quais revelam que, quanto maior

a elaboração, os pensamentos gerados pelas pessoas tendem a ser menos favoráveis, já que sua
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atenção muitas vezes estará voltada para assuntos remotamente ligados, ou não conectados, à

mensagem (Meyers-Levy e Peracchio, 1996, p. 409).

Os autores referenciados presumem que a persuasão é maior no nível moderado porque nele o

conteúdo da mensagem foi elaborado de forma plena: os indivíduos esgotaram o suprimento da

informação e os pensamentos que poderiam gerar. Pode-se concluir, portanto, que

pensamentos não relacionados à mensagem ocorrem à medida em que se aumenta a alocação

de recursos do nível moderado ao alto.

Resumo: quando o indivíduo vivencia um evento, entradas são criadas nas três subcategorias

da memória, sensorial, perceptiva e reflexiva, que formam as características da memória do

evento. Várias tarefas psicológicas ocorrem, em especial a monitoração da fonte. Quando a

memória das imagens apresentadas pela televisão toma-as perceptivamente similares às do

evento não mediado, real, pode levar a erros de julgamento.

11.2 Armazenamento

O modelo de memória que este estudo tem por base descreve a fonte de uma mensagem como

resultante das características codificadas no evento, incluindo informações perceptivas, afetivas,

semânticas, temporais e espaciais que são as contextuais.

11.2.1 Reter a Fonte de Informação

Armazenamento na memória pode ser definido como o processo pelo qual indivíduos retêem

informação adquirida de sua interação com o mundo e de seu processo de pensamento (Ditton,

1997, p. 66).

É possível que as características perceptivas e contextuais da informação das quais a fonte de

informação é proveniente possa ser perdida ou separada da mensagem original em razão do

tempo ou não ser usada - lembrar-se do conteúdo e não da marca (pham e Johar, 1997, p.
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249). Estas duas possibilidades produziram diferentes conclusões, visão da psicologia social e

psicologia cognitiva, o que ficou conhecido como "efeito sonolento" (Ditton, 1997, p. 67).

11.2.2 O "Efeito Sonolento,,31: Abordagem da Psicologia Social

A idéia de esquecimento da fonte de informação e suas implicações para a persuasão foram

consideradas pela primeira vez por Hovland, Lumsdaine e Sheffelds (1997, p. 67).

Segundo a interpretação dos autores acima (p. 67), as pessoas podem se lembrar do conteúdo

da mensagem, mas esquecer a fonte quando esta for considerada como de não credibilidade ou

de baixa credibilidade. Isto habilita aos indivíduos a avaliarem suas crenças e opiniões de

acordo com o grau de credibilidade percebida frente à fonte (Phan e Joar, 1997, p. 250).

Autores como Collins e Loftus (1975, p. 409) explicam estas dissociações por modelos de

redes de associações e Keller (1987, p. 317) enfatiza que a mensagem e sua fonte são nós

distintos na rede de memória semântica, que estão conectados por uma ligação cuja força

depende dos fatores de codificação e da frequência de repetição (Burke e Srull, 1988, p. 57).

Para Hintzman (1986, p. 412), o aprendizado de um episódio pode ser mais rico em termos

perceptivos e em detalhes contextuais, similar à idéia de Johnson et alo (1993, p. 4) que

enfatizam a riqueza contextual e perceptiva dos traços episódicos da mensagem.

Johnson e Raye (1981, p. 69) concluem que detalhes contextuais e perceptivos também ajudam

a identificar se os traços da memória foram produzidos por eventos externos ou internos,

gerados pela imaginação ou sonhos.

31 N.A: o autor usou a expressão Efeito Sonolento para representar na língua portuguesa o termo inglês "Sleeper Effect".
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11.2.3 O "Efeito Sonolento": Abordagem da Psicologia Cognitiva

Segundo Phan e Joar (1997, p. 250), registros de memória de eventos externos têm mais

atributos espaciais, temporais e sensoriais enquanto que os internos são mais esquemáticos,

menos detalhados e com maior número de operações cognitivas.

Desta forma, quando o conteúdo da mensagem não traz à mente a fonte associada, isto é,

quando os consumidores tentam acessar seus registros ou traços perceptivos da memória

referente ao episódio original, tentam reviver, trazer à consciência, o episódio original com seus

detalhes perceptivos e contextuais (Phan e Joar, 1997, p. 251). Por exemplo, a loja em que

comprei 'esta' caneta.

Assim, se a codificação permite forte associação entre o conteúdo da mensagem e sua fonte, há

maiores chances de recuperar a fonte da memória de forma espontânea e com menos esforços.

Caso contrário, o consumidor tomará por base os esquemas mentais, que são menos ricos em

detalhes ou traços (Phan e Joar, 1997, p. 262).

Diferentemente da abordagem anterior, a cognitiva considera que dissociação não é o

mecanismo envolvido no efeito sonolento, porque este processo implica que fonte e mensagem

são normalmente recuperados juntos. Ao contrário, sugere-se que usar a mensagem e recuperar

de forma consciente sua fonte são atos separados, envolvendo focos diferentes da atenção

(Ditton, 1997, p. 70).

Segundo o referido autor (p. 72), os resultados da pesquisa dos autores supra citados indicam

que as pessoas não recuperam as informações de forma espontânea a menos que fiquem em

condições de fazê-lo de forma fácil ou que sejam requeridas para tal.

Os esforços cognitivos têm sido estudados pela abordagem psicológica, teorias da decisão e

pela economia (Garbarino e Eddel, 1997, p. 148) que consideram de forma consistente que

pessoas têm limitados recursos cognitivos e alocam-nos de forma judiciosa. Fiske e Taylor
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(1984, p. 12) argumentam que esses esforços são vistos como custosos e, assim, são usados

somente de forma necessária a fim de se ter uma decisão satisfatória em vez de ótima

Deste modo, para Garbarino e Eddel (1997, p. 151) marcas que exigem mais esforços

cognitivos para serem processadas são menos preferidas do que aquelas que exigem menos

recursos de processamento. Também, as pessoas que usam relativamente mais esforço

cognitivo para processar uma marca estarão menos propensas a escolhê-la a menos que seja

nitidamente superior. Esta situação influencia a vontade de comprar, de pagar (Garbarino e

Eddel, 1997, p. 152-153).

Ainda segundo Garbarino e Eddel (1997, p. 155-156), quanto mais dificil ou maiores esforços

forem requeridos para o processamento, mais esta alternativa gerará sentimentos negativos do

que a que exige menores esforços. Mais outra explicação para a escolha de alternativas que

exijam menores esforços cognitivos é quanto à confiança na escolha. Quanto mais complexa e

dificil a avaliação, menor a confiança na escolha. Assim, pessoas escolhem as alternativas

menos dificeis porque têm maior confiança em sua escolha (Ditton, 1997, p. 72).

Resumo: duas abordagens existem para estudar a retenção de todas as características

associadas com o evento da memória, mediado ou não. A primeira, psicologia social, considera

que reter as características do evento é algo espontâneo ao indivíduo, enquanto a segunda,

psicologia cognitiva, considera que tal mecanismo não é natural, mas exige esforços por parte

do receptor, o indivíduo.

11.3 Recuperação da Informação

Para Ditton (1997, p. 74), recuperação refere-se ao processo pelo qual um indivíduo retoma

informações armazenadas na memória de longo prazo e há amplas evidências de que processos

cognitivos podem ocorrer fora do domínio da consciência, isto é, muito de nossa vida mental

està estruturado fora da consciência e nosso intencional controle mental dos eventos representa

pequena fração da mente.
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Segundo o autor, evidências tanto cognitivas quanto psicológicas sugerem que o desempenho

para a realização de uma tarefa pode ser influenciado por uma experiência anterior sem

estarmos conscientes a este respeito. Assim, a avaliação de alguém sobre segurança urbana

pode estar baseada em informações distorcidas provenientes da experiência com programas de

televisão (Ditton, 1997, p. 74; O'Guinn e Shrum, 1997, p. 278; Shrum, Wyer e O'Guinn, 1998,

p.447).

Tal comportamento é explicado pelo conceito da "Cultivação", segundo o qual, ainda que não

haja uma discrepância absoluta (O'Guinn e Shrum, 1997, p. 279), a televisão apresenta uma

distorção sistemática da realidade (Shrum, Wyer e O'Guinn, 1998, p. 448) ou, como enfatiza

Ong (1977, p. 15), "A televisão confunde a ficção com o real em escala previamente

inconcebível" .

11.3.1 Processos Psicológicos

Segundo O'Guinn e Shrum (1997, p. 281), a abordagem da "Cultivação" não explica por que a

informação da televisão aparentemente influencia a percepção, o que é feito pela abordagem

psicológica. Esses autores (p. 282), com base na abordagem psicológica, apresentam uma

possível explicação quanto ao efeito de julgamento estar relacionado com a acessibilidade da

informação. Quando solicitados a fazerem julgamentos, as pessoas tipicamente não realizam

uma exaustiva busca na memória por informações pertinentes ao julgamento. Em vez disso,

tendem a se basear num subconjunto de informações que está mais acessível na memória.

11.3.2 Acessibilidade do Conhecimento

Tversky e Kahneman (1997, p. 42) sugerem que os efeitos da cultivação em estimativas da

frequência e probabilidade refletem a aplicação de um modelo heurístico disponível, usado pelo

indivíduo. Isto é, com base em um modelo heurístico disponível explora-se o processo pelo

qual pessoas avaliam a probabilidade de um evento, tendo em vista a facilidade com que

situações aplicáveis venham à mente, sua acessibilidade. Ver televisão, por exemplo, pode
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aumentar a acessibilidade de situações encontradas frequentemente nessa mídia, como crime e

violência. De acordo com ponto de vista desses autores, portanto, as categorias de situações

percebidas com mais frequência são aquelas que vêm à nossa mente com mais facilidade.

Para Shrum, Wyer e O'Guinn (1998, p. 448), a acessibilidade pode ser aumentada pela

frequência e visão recente destas situações, pela qualidade da imagem, 'vividness', e por

detalhes pelos quais estas situações são codificadas na memória. Assim, ativações frequentes e

recentes de uma construção psicológica aumentam a probabilidade desta construção ser usada

em decisões posteriores, em razão da ativação tomá-la mais acessível.

Desta forma, uma entrada ou um estímulo pode ser interpretada em termos de uma categoria

mais acessível em vez de menos, porém, como uma alternativa mais apropriada. Ser

constantemente lembrado dos altos índices de criminalidade na cidade por noticiários cna

expectativas receosas, ou medo (Ditton, 1997, p. 81-82). Nesse sentido, Tversky e Kahneman

(1997, p. 82) notam que uma ativação recente do conhecimento por uma peça de ficção toma

possível o aumento de sua acessibilidade, o que pode resultar em vieses de julgamento.

11.3.3 O "Gostar de" na Formação de Atitudes

"Gostar de" pode ser definido como uma valência atribuída a um estímulo ou como um estado

sentimental vivenciado por pessoas, como raiva ou frustação ou etc (Ditton, 1997, p. 85).

Embora o uso do "Gostar de" para influenciar atitudes seja amplamente usado, a relação é

fortemente debatida (Kim, Lim, Bhargava, 1998, p. 143). Fishbein e Middlestadt (1995, p. 184)

argumentam que a formação de atitudes tem por base somente a cognição. Brown e Stayman

(1992, p. 35) e Petty, Unnava e Strathman (1991, p. 250) propõem que outros fatores além da

cognição contribuem de forma significativa para a formação de atitudes.

A verificação destas hipóteses tem se centralizado na transferência direta do "Gostar de" pelo

uso do condicionamento clássico como a explicação teórica necessária (Kim, Lim e Bhargava,

1998,p.143).
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Criticas à formação de atitudes via "Gostar de" baseiam-se no potencial de ambiguidade ao

estímulo usado. Isto é, o estímulo não condicionado que gerou o efeito de gostar, tinha o

potencial de transferir significado para os indivíduos - esforço cognitivo (Kim, Lim e Bhargava,

1998, p. 144).

Para Eagly e Chaiken (1997, p. 143), a importância do condicionamento clássico é que pode

levar as pessoas a formarem atitudes em relação a um objeto sem que haja nenhuma deliberação

consciente sobre os atributos do objeto.

Autores como Kim, Lim e Bhargava (1998, p. 148) consideram que o condicionamento

clássico pode ser considerado como um mecanismo periférico ou rota periférica para a

formação de atitudes. A premissa é que a pista periférica, o estímulo não condicionado,

espontaneamente provocará uma resposta emocional positiva ou negativa quando os indivíduos

se tornarem conscientes da contingência entre a pista periférica e o produto, o estímulo

condicionado. O estado emocional será, então, transferido do estímulo não condicionado para o

condicionado.

Kim, Allen e Kardes (1996, p. 320) asseveram que o condicionamento clássico pode ocorrer

com a rota central quando o estímulo não condicionado tiver a habilidade de transferir

significado que é saliente ao estímulo condicionado. Em suma, o condicionamento clássico

pode ocorrer tanto na rota periférica quanto na central.

Para Kim, Lim e Bhargava (1998, p. 148-151), o condicionamento clássico sob a rota central

pode ocorrer quando o indivíduo se encontra motivado, tem a habilidade e a oportunidade para

processar a informação e vice-versa. Os autores concluem que o impacto da mensagem pode

ser maximizado, concentrando os esforços em estímulos visuais que produzem o maior nível de

efeito positivo.
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Em suma, estes trabalhos demonstram a importância da riqueza sensorial no processo de

julgamento de forma inconsciente ao indivíduo.

Resumo: o processo de recuperação da informação nem sempre é consciente. Frequentemente,

os indivíduos não estão cientes dos efeitos do conhecimento e experiências prévios para

decisões subsequentes e, nem sempre, estão no controle dos processos pelos quais tomam

decisões, as quais são, algumas vezes, feitas de forma automática, baseadas nas informações

mais facilmente acessíveis ou naquelas mais disponíveis. Além disso, quando a ocorrência de

uma dada categoria de informações for percebida como mais frequente que uma outra menos

acessível, isto pode interferir na recuperação da informação mais apropriada para a tomada de

decisão.

11.4 Habituação e Salientação Negativa32

Para Cowan (1997, p. 40), o campo visual pode ser dividido em canais relevantes e

irrelevantes. A abordagem da "Habituação" explica a percepção seletiva como um processo

pelo qual o receptor da mensagem seleciona um canal e tem a habilidade de alocar seus

recursos perceptivos exclusivamente ao canal escolhido.

o autor referenciado (p. 252) considera que o receptor desenvolve um modelo neural que pode

atenuar a percepção da informação transmitida pelos canais irrelevantes, tanto quanto a

informação transmitida permanecer estável ou for de padrões simples.

A abordagem da habituação explica porque mudanças nos canais irrelevantes podem atrair a

atenção dos canais relevantes. A razão é que a nova informação no canal irrelevante não "casa"

com o modelo neural interno desenvolvido para a informação prévia (Cowan, 1997, p. 159).

Segundo este autor, a habituação pode ocorrer com os canais relevantes, pois o receptor da

mensagem pode ficar habituado com uma simples e estática imagem ou com um discurso

32 N.A: o autor usa o termos Habituação e Salientação Negativa para representar na língua portuguesa os termos em inglês
"Habituation and Negative Priming"



90

monótono, mesmo que a mensagem seja relevante para a comunicação, o que resulta em alta

probabilidade da atenção ser direcionada para um canal irrelevante (Posner et al., 1997, p. 24).

Para Lorch, Anderson e Well (1984, p. 851) e Lorch e Hom (1996, p. 24), habituação pode

não eliminar completamente o efeito da interferência dos canais irrelevantes frente ao relevante.

Cowan (1997, p. 160) sugere que habituação não é a única força para atenuar a percepção da

informação irrelevante. Argumenta que indivíduos têm a habilidade de atenuar a percepção ou

salientar negativamente a informação irrelevante.

Habituação e salientação negativa são os dois processos pelos quais o receptor pode

concentrar-se somente no canal da informação relevante em um momento, enquanto atenua a

interferência dos canais irrelevantes (Kim, 1996, p. 24-25). Cowan (1997, p. 160) sugere que

estes dois processos podem ocorrer ao mesmo tempo a fim de ajudar o receptor na seleção de

um canal específico entre os demais.

Para Cowan (p. 161) a diferença entre um e outro mecanismo é que a habituação é um

processo de pouco ou nenhum esforço que não requer a alocação de recursos mentais,

enquanto que a salientação negativa demanda por consideráveis recursos mentais.

A característica diferenciadora entre uma e outra abordagem, a locação de recursos mentais,

envolve o uso dos vários sentidos humanos, os quais são processados por diferentes partes do

cérebro para a formação de uma imagem mental, gerando assim maior esforço cognitivo. Este

mecanismo será abordado, a seguir, no tópico "O Efeito Multisensorial e multitarefa no

aprendizado" .

11.4.1 O Efeito Multisensorial e Multitarefa no Aprendizado

Autores como Unnava, Agarwal e Haugtvedet (1996, p. 82), asseveram que a maior parte das

pesquisas de consumidor que tratam de imagens tem examinado somente a visual. Porém,

comunicação em marketing beneficia-se de poder provocar, de forma realistica, como resposta

à exposição, imagens multisensoriais tácteis e audíveis de produtos e seus atributos
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Para os autores referenciados, o aspecto relevante é que o ato de formar um quadro na mente,

criar uma imagem mental, é um processo que requer recursos cognitivos semelhantes àqueles

empregados para outras tarefas perceptivas.

Para Bone e Ellen (1992, p. 94-95) e Kiselius e Sternthal (1984, p. 55), a limitação do tempo

disponível para processar a informação da propaganda afeta de forma inversa a habilidade de

avaliar um produto.

Unnava, Agarwal e Haugtvedet (1996, p. 82) propõem que a ativação de imagens mentais e a

realização de tarefas perceptivas competem pelos mesmos recursos cognitivos, o que leva ao

efeito de interferência. Ou seja, por competirem pelos mesmos recursos a geração de imagens

mentais interfere com o processamento da informação externa. Assim, a interferência será

maior quando a modalidade da imagem mental e a do sinal, a informação externa, forem iguais.

Os autores referenciados sustentam que a formação de imagens é um processo que requer

recursos mentais, mas também aqueles necessários para a imaginação e percepção que são

compartilhados com a modalidade envolvida. Isto implica que imagens visuais requerem os

mesmos recursos mentais usados para outras tarefas visuais como ler e imaginação visual, em

que um interfere no outro.

Ainda segundo os mesmos autores, a imaginação visual, porém, aparentemente não compete

com tarefas perceptivas de outras modalidades, como por exemplo ouvir. Nesse caso, uma

tarefa não interfere na outra.

Em situação de mercado, quando as pessoas estão expostas à propaganda, esta estimula a

geração de imagens que são processadas e integradas com as outras informações da

propaganda antes de serem armazenadas na memória de longo prazo (Unnava, Agarwal e

Haugtvedet, 1996, p. 82).
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Isto porque imagens visuais requerem os mesmos processos mentais que ler e o processamento

de imagens gerado pela propaganda compete com recursos das tarefas de ler ou ouvir. A

interferência entre imaginar e as tarefas perceptivas quando as modalidades são iguais afeta de

forma negativa a elaboração da informação da propaganda e resulta em menor aprendizado

(Unnava, Agarwal e Haugtvedet, 1996, p. 82-83).

Em suma, segundo os referidos autores (p. 83), quando a modalidade das imagens provocadas

pela propaganda e a modalidade na qual a propaganda é apresentada forem iguais, a lembrança

é baixa.

Os mesmos autores asseveram que esta competição por recursos pode ser resolvida se as

imagens mentais e o material externo, como um texto, forem processados de forma sequencial

e o indivíduo possuir tempo suficiente para ambas as tarefas. Com tempo suficiente, o indivíduo

pode interromper a leitura da propaganda e voltar sua atenção ao processamento da imagem

elicitada pela propaganda. Este processo interativo, leitura e imaginação, quando uma ou outra

tarefa é executada, atenua os efeitos de interferência. Em situação com exposição a ambos ao

mesmo tempo, há menor elaboração, o que implica em menor lembrança.

Resumo: habituação e salientação negativa são dois processos pelos qUaIS o indivíduo

direciona sua atenção, em um determinado momento, para o canal de informação de maior

relevância, enquanto atenua a interferência dos canais menos relevantes. O pnmeiro,

habituação, requer poucos recursos cognitivos, enquanto o segundo, salientação negativa,

consome consideráveis recursos mentais.

A informação apresentada gera imagem mental, a qual faz uso de processos cognitivos

específicos. As informações apresentadas que demandem os mesmos recursos cognitivos para a

formação de imagens visuais afetam o aprendizado de forma negativa. Faz-se interessante

ressaltar que as informações expostas ao indivíduo demandem por recursos diferentes daqueles

usados pelo indivíduo quando da formação de imagens mentais.
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o uso de estímulos sensoriais e/ou tácteis, por exemplo, estimulariam uma parte do cérebro que

exigiria recursos diferentes daqueles usados para a formação da imagem mental, facilitando o

aprendizado. Ou, permitir que o usuário da mídia tenha o controle sobre a velocidade e/ou

execução da propaganda. Isto é, fornecer-lhe recursos que lhe permitam escolher se intenciona

observar a informação, ou se prefere elaborá-la com o uso de recursos cognitivos para formar

imagens mentais. Tal é o caso de informações apresentadas pelo hipertexto e/ou hipermídia.
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12. PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA

Os estudos realizados por Burke et alo(1991, p. 10), que com o uso de computadores simulam,

em laboratório, o comportamento de compra dos consumidores para produtos maduros

vendidos em supermercados, revelam a existência de processos assemelhados ao estudo deste

tema.

Os pontos comuns são: a ocorrência da compra fora do ambiente fisico da loja, representação

simbólica dos produtos, utilização de ambientes mediados por computadores, situação de

pouca ou nenhuma interação social ou fisica mas que gera envolvimento - conceito de

presença, é o 'estar lá'. O software de simulação usado permitia a busca de informações

relacionadas ao item em questão, o que é similar ao uso do hipertexto.

12.1 Processo de Decisão de Compra Tradicional (não Internet)

Howard (1989, p. 29-36) enfatiza que há três aspectos críticos que delineiam decisões de

compra. Primeiro, há, de forma geral, alta lealdade à marca em mercados maduros, o

consumidor tem bem formadas as imagens e expectativas quanto à categoria de produtos e

marcas.

Segundo, enquanto a oferta de produtos é relativamente estável, variáveis como preço e

disponibilidade não o são e, assim, tomam-se separados do conceito do consumidor frente à

marca. Novas informações sobre a marca, preço ou disponibilidade vão além das atitudes

quanto às marcas e, afetam diretamente a intenção de compra para aquela ocasião específica.

Este processo de decisão pode ser categorizado por um primeiro estágio de busca por

informação -F-, o qual leva à intenção de compra -1- finalmente, levando à compra do produto

-P- (Howard, 1989, p. 29-30; Burke et aI., 1991, p. 4-5).

Terceiro, ocasionalmente compradores ficam entendiados em mercados maduros, categoria de

produtos, e as necessidades de busca aumentam à medida que consumidores procuram por

variedade ou novidade em suas escolhas. Neste caso, o consumidor não vai mais da busca por
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informação para a intenção de compra e depois a compra. Em vez disso, o consumidor elabora

o processo de formação de atitudes (A) antes de formar a intenção de compra. Algumas vezes

os consumidores revêem as marcas existentes em termos de beneficios para se livrarem da

monotonia ou procurar por novidade (Howard, 1989, p. 30-35; Burke et aI., 1991, p. 4-5).

Após a compra, o produto é consumido e o aprendizado ocorre. Esta experiência, passada,

com as marcas toma-se parte das informações ou fatos disponíveis para a próxima decisão de

compra. Se o desempenho da marca corresponder às expectativas, se a mudança por variedade

não for desejável e se os consumidores se encontrarem em situações similares no futuro

próximo, estarão altamente propensos para comprar a mesma marca com processamento de

informações similar. Porém, se algum desses fatores for diferente, o consumidor engajar-se-á

no processo de formação de atitudes antes de desenvolver a intenção de compra (Burke et aI.,

1991, p. 4).

12.2 Processo de Decisão de Compra na Internet

Esta secção objetiva expor um possível processo de decisão de compra na Internet. O uso do

termo "possível" deve-se ao fato de que até o presente momento o autor deste trabalho não

localizou um modelo, ou esquema/diagrama, que representasse tal processo. Assim, o processo

de decisão a seguir mostrado é uma exploração deste assunto, não havendo, portanto, o rigor

para a validação do mesmo.

Segundo Peterson, Balasubramaniam e Brannenberg (1997, p. 330), sob qualquer perspectiva a

Internet representa uma descontinuidade mercadológica, ou em razão de representar uma

mudança nas forças de mercado ou por não ser possível prever suas inter-relações com base

nas tendências históricas. Consequentemente, como ocorre com toda descontinuidade

mercadológica, não é possível prever o comportamento do consumidor.

A figura 8, apresentada a seguir, é uma possível representação do processo de decisão de

compra na Internet.
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Figura 8: Processo de decisão de compra na Internet
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Fonte: Elaborado pelo autor.

o processo considera os consumidores como tomadores de decisão racionais e adaptativos

(Raiffa, 1997, p. 264) e nessa condição adotam estratégias condizentes as suas percepções

frente ao ambiente (Payne, 1997, p. 264).

Começam por ir de um ponto a outro, folhear ou ler aqui e ali, passando para uma atividade

de busca por informações (Biro, 1998, p. 115). Para Cannon, Richardson e Yaprak (1998, p.

4), a motivação por esta busca na WWW-Internet pode ter como causas:

1) objetivos instrumentais, como o desejo por resultados específicos;

2) objetivos simbólicos, como resultados que se restrinjam aos valores e necessidades, não

indo além disto e

3) objetivos existênciais, que buscam a excitação de uma descoberta, como resultados que

reflitam o prazer inerente à experiência da busca.

Para Moorthy et aI. (1997, p. 264) esta atividade é dirigida pela forma como os consumidores

percebem a incerteza em seu ambiente de escolha, na fase de definição ou enquadramento de
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problema, a importância dada à categoria de produtos, ou o envolvimento, e sua aversão ao

risco. Enfatizam (p. 275), também, que esta situação inicia a fase de aprendizado, caracterizada

por processos mentais dos indivíduos que, segundo Srinivasan e Ratchford (1991, p. 234), os

transformam em solucionadores de problemas pelo uso ativo de informações que lhes permitem

controlar o ambiente em que se encontram. (Burke, 1998, p. 249).

A fim de otimizarem a busca por informações, os consumidores tomam por base suas crenças e

preferências para a formação de pequenos conjuntos de considerações que permitam a

avaliação das poucas alternativas em mais detalhes (Alba et aI., 1997, p. 41). Neste caso, a

WWW permite a formação de conjuntos que incluem apenas as poucas alternativas que melhor

se enquadram às preferências dos consumidores, armazenadas na memória (Alba et aI., 1997, p.

41; Peterson et aI., 1997, p. 331).

Para Rodgers (1992, p. 234) este processo de aprendizado, quais alternativas mais se adaptam

aos usuários, envolve três fases:

Fase 1. conhecimento declarativo: ao confrontar-se com uma tarefa desconhecida, o usuário

deve aprender seus requisitos. Deve aprender quais são objetivos propostos, o nível de

eficiência esperado em seu desempenho, os procedimentos necessários para executar a tarefa, e

as possíveis estratégias para abordar a tarefa com o menor esforço sem comprometer os

resultados;

Fase 2. conhecimento compilado: nesta etapa, o usuário pratica o que aprendeu na anterior.

Métodos alternativos para a execução da tarefa são testados, alguns com sucesso, outros não e,

por conseguinte, descartados. Se o desempenho fica aquém do esperado, há oportunidades de

ajuste dos processos motores ou fisiológicos vía as devidas correções no processo de execução.

Ao compilar o conhecimento necessário à execução da tarefa, esta é desempenhada de forma

quase que automática. Velocidade e acuidade melhoram e erros diminuem. O tempo necessário

para esta fase depende das habilidades de cada um para a assimilação dos conhecimentos e

aptidões e
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Fase 3. conhecimento procedural: na fase final de aprendizado, os procedimentos necessários à

execução da tarefa estão tão familiarizados que o mecanismo toma-se automático. O

processamento é rápido e sem esforços.

Nos ambientes virtuais, esta investigação pode ser realizada de forma quase que intantânea pelo

uso de agentes de busca que usam as informações específicas sobre as preferências dos

consumidores com as alternativas disponíveis (Maes, 1994, p. 32; Alba et aI., 1997, p. 41).

Estes agentes estão, assim, formando o conjunto de considerações com base nas especificações

dos consumidores (Alba et aI., 1997, p. 41).

De acordo com .Alba e Chattopadhyay (1985, p. 348),33 os consumidores frequentemente

baseiam-se em sua memória para a formação de alternativas a serem consideradas Neste caso,

conforme proposto por Alba et aI. (1997, p. 41), a memória age como um investigador e

geralmente está correlacionada de forma imperfeita com a utilidade dos consumidores.

Tal imperfeição, segundo Alba et aI. (1997, p. 41-42), no uso da memória para decisões é

substituída pela "memória" do agente de busca baseada em critérios específicos para a

investigação do universo de alternativas relativo à solução do problema, a compra. A avaliação

de alternativas pode ser realizada pelo processo interativo de perguntas e respostas, provido

pelo agente de busca que faz uso da memória do consumidor (Burke, 1997, p. 353 ) e/ou pela

memória deste último (Schackel, 1997, p. 976; Breen, 1998, p. 10).

Segundo Benjamin e Wigand (1995, p. 69), o uso ou escolha do agente de busca resulta do

processo de interação homem-mensagem. Sua escolha é a mais adequada ao estilo de vida do

usuário. Cada classe de escolhas pode requerer um processo interativo específico e,

consequentemente, necessitar de agentes específicos mais adaptados ao tipo de escolha em

questão.

33 Para mais informações a este respeito vide: Hutchinson, Raman e Mantrala, 1994, p. 458; Kardes et ai., 1993, p. 70;
Nedungadi, 1990, p. 274.
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Cho e Leckenby (1998a, p. 3) expõem que o conceito de interatividade tem longa história,

porém sua importância renasce por se tratar da principal vantagem competitiva da WWW-

Internet frente às demais. Para estes autores, a interação ocorre entre o usuário e a mensagem,

que é iniciada pela ação de clicar num anúncio" e se mostra como a principal diferença desta

para as outras mídias. A exposição para ver o conteúdo da mensagem, sendo um ato

voluntário, leva a um processamento mais ativo e intenso em relação à exposição passiva que

independe da vontade do usuário.

Enfatizam (1998a, p. 3), também, que esta exposição voluntária gera maior atenção à

mensagem e ativa mais intensamente o processo de aprendizado. Após a ação inicial, clicar no

aviso, os usuários têm a opção de realizarem mais ações para mais processamento da

informação pela interação com a mensagem, como procurar mais sites, pesquisar conteúdos,

marcar os sites para referência futurae e compras de produtos Cho e Leckenby (1998b, p. 7).

Para Alba et aI. (1997, p. 42), após a avaliação de alternativas, o consumidor decide-se por

uma delas e efetiva a compra. Se satisfeito com a escolha feita, esta pode ser armazenada na

memória do agente de busca e, quando necessário for, o consumidor realiza a compra de forma

automática. Caso contrário, o consumidor pode ou reiniciar todo o processo, uso do agente de

busca, ou escolher uma dentre as alternativas formadas. 35

Sarkar, Butler e Steinfeld (1997, p. lO-li) propõem que a satisfação proveniente da compra

tem duas dimensões:

I) econômica: são os custos envolvidos na transação. Trata-se, pOIS,da dimensão utilitária

direcionada para a eficiência da transação, como custos de transação e busca por

informações. O consumidor deve perceber a vantagem econômica na transação (Burke,

1998, p. 247) e

34 N.A: o autor usa os termos 'anúncio' e 'aviso' para designar na língua portuguesa o significado do termo inglês
"banner' .

35 Esta ação embora não especificada na literatura revista sobre Internet é assunúda como provável com base nas teorias
tradicionais de comportamento do consumidor, tais como Engel, Blackwell e Miniard, 1995, capítulo 4.
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2) social: Sarkar, Butler e Steinfeld (1997, p. 11) asseveram que a estrutura social molda a

atividade econômica. Transações são influenciadas por normas da comunidade que influem

nos relacionamentos interpessoais.

Armstrong e Hagel III (1996, p. 135) identificam quatro tipos de comunidades para o

atendimento das necessidades dos consumidores:

1) de transação: são aquelas que facilitam a compra e venda de produtos e entregam

informações relacionadas a estas transações;

2) de interesse: agrupam participantes que interagem extensivamente uns com os outros em

tópicos específicos. Estas comunidades envolvem maior grau de comunicação interpessoal

que as anteriores;

3) de fantasia: são aquelas cujos participantes cnam novos ambientes, personalidades ou

estórias. America Online provê uma área em que alguém pode fingir ser um barão medieval

e junto com outras pessoas elaborar uma estória em tempo real e

4) de relacionamento: são aquelas em que os participantes agrupam-se em tomo de certas

experiências de vida específicas que de forma geral são muito intensas e podem levar à

formação de relacionamentos pessoais profundos. Um exemplo é o Fórum sobre Câncer, da

CompuServe, que provê suporte aos pacientes e seus familiares.

Burke (1998, p. 247) assevera que há satisfação de compra em ambientes virtuais se esta

experiência fornecer vantagens significativas frente à situação de compra no ambiente de varejo

tradicional, o de lojas. A experiência de compra deve, assim, aproximar-se daquela da loja fisica

e ir além.

A similaridade de experiências deve ser observada com base na natureza do produto e nas

características do usuário. Para o autor supra (p. 253), a interface da interação homem-máquina

a fim de gerar estas semelhanças deve ser de fácil uso e a resposta do site visitado, ser rápida.

Considerando ambas as dimensões, características do usuário e da interface, Burke (1998, p.

256) exemplifica que a satisfação de compra para um produto financeiro pode ser conseguida
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pelo uso de vídeo conferência para atender às necessidades de interação social por parte do

usuário. Neste caso, ambas as partes se vêem e conversam, o que representa alta similaridade

do virtual com o real.

Além disto, usuários pouco adaptados ou familiarizados com esta tecnologia podem exigir

maior contato humano nas transações, o que pode ser facilitado pela vídeo conferência, maior

interação entre as partes. Por outro lado, aqueles com altos índices de familiarização com esta

mídia podem dispensar tal uso (Burke, 1998, p. 257). Diferentemente dos processos

tradicionais de decisão de compra, a modalidade compra por impulso parece não ocorrer na

Internet (Burke et aI., 1991, p. 10; Burke, 1997, p. 355).

Resumo: o processo de decisão de compra na Internet diferencia-se do tradicional sob os

seguintes aspectos: 1) diminui ou elimina as imperfeições da memória humana, uma vez que as

informações pertinentes a uma compra específica podem ficar armazenadas na 'memória' do

agente de busca; 2) amplia o critério de avaliação, pois o usuário ao 'folhear' sites não emprega

o mesmo montante de esforços que empregaria numa situação de compra tradicional. Não há o

esforço fisico para a vísitação de lojas. Também, pode otimizar sua busca partindo de atributos

específicos que lhe são relevantes; 3) Sendo a busca mais racional, atenua-se a probabilidade de

compras por impulso.
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PARTE 111:OBJETIVOS

13. VISÃO GERAL

Shapiro e McDonald (1992, p. 99) e Sheridan (1992, p. 122) enfatizam que o termo presença

sugere que o usuário teria sensações de estar presente em um determinado ambiente e também

perceberia os objetos como estando presentes nesse local. O processo de criação de uma forte

sensação de presença deveria começar buscando o casamento dos órgãos sensoriais humanos

com os dispositivos de saída do computador.

Os dispositivos de saída gerenciados por um ou mais computadores têm por fim gerar uma

simulação convincente do olhar, sentir e sons de outro ambiente, neste caso, virtual. Olhos,

ouvidos, mãos e todos os sentidos relativos a sentir a posição, ou localização, orientação e

movimentos, do corpo e suas partes, recebem estímulos eletromecânicos que tentam simular

um mundo pressionando os sentidos humanos (Shapiro e Mcfronald, 1992, p. 99; Sheridan,

1992, p. 122).

É o caso de ilusões, sendo algumas antigas como o desenho em perspectiva, e outras, novas

como as ilusões eletrotácteis, como quando se pressiona a tela de um terminal bancário e tem-

se a sensação, ou a ilusão, de se pressionar um botão (Shapiro e McDonald, 1992, p. 99;

Sheridan, 1992, p. 122).

13.1 Objetivo Conceitual

É objetivo deste estudo exploratório propor um diagrama que descreva e explique os fatores

que influenciam o comportamento do usuário frente ao ambiente mediado. Para tanto, foram

consideradas duas situações: (1) sem o estabelecimento da sensação de presença, Figura 9 e (2)

com a sensação de presença estabelecida, Figura 10.
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A conceituação proposta tem por base os estudos de Internet, Hipertexto e Hipermídia,

Presença, Percepção, Realidade Virtual e Virtualização, Mídia de Massa e Processo de

Decisão de Compra, abordados dos capítulos 6 ao 13, na revisão bibliográfica.

A investigação exploratória do diagrama proposto é o cerne dos objetivos geral e específicos.

Figura 9: Comportamento sem a sensação de Presença com base na
literatura consultada
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura acima ilustra a situação em que os estímulos do ambiente não mediado, o ambiente

físico em volta do usuário, saturam os órgãos sensoriais. É quando não se presta atenção nas

informações fornecidas pela mídia. Neste caso, não se estabelece a sensação de presença.

A coordenação motor-sensorial é baixa, o que implica em menor envolvimento e menor

esforço cognitivo. Menor cognição leva à menor elaboração, o que diminui a memorização da

informação. Assim, considerando-se a menor memorização e a falta da sensação de presença,

o usuário não está lá, não está imerso na realidade gerada pelo computador, não percebe a
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sensação como real, o que toma sua confiança na atitude formada, que tanto pode ser positiva,

negativa ou nula, baixa ou neutra. Neste caso, não há elementos que permitam tomá-lo

confiante na atitude formada.

A baixa memorização, a falta de confiança na atitude e a ausência, ou o baixo índice, de

esforço físico, a coordenação entre olhos e mãos e a movimentação do conjunto braço-mão-

'mouse' e cognitivo na busca pela informação implicam em pouca ou nenhuma intenção de

compra por parte do usuário.

Figura 10: Comportamento com a sensação de Presença com base na
literatura consultada
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Fonte: Elaborado pelo autor.

o esquema acima representa o comportamento do usuário quando seus órgãos sensoriais

estiverem saturados com os estímulos provenientes do ambiente mediado por computador,

neste caso, o ambiente da Internet via hipertexto. Para que os estímulos mediados saturem os

sentidos, faz-se necessária a interação homem-máquina que ocorrerá pelo acoplamento dos



105

órgãos sensoriais aos dispositivos de entrada e saída do computador. Neste caso, o monitor de

vídeo e caixas de som são as saídas do microcomputador que se tornarão as entradas para os

sentidos humanos, sendo o 'mouse' e o teclado as entradas para a máquina, provenientes das

saídas do usuário que são o braço e a mão.

Neste processo interativo, os olhos são o guia para o movimento do conjunto braços-mãos.

Guiam a ação mecânica do usuário. Entre a ativação do sentido visão e a correspondente ação

mecânica há o processo de percepção do estímulo pelo usuário. O estímulo visual, feixes de luz

impactando a retina, precisam ser organizados de forma tal que possam ser decodificados e

entendidos, ou prover significado.

A organização e interpretação destes pedaços de informação, feixes de luz, dão-se pela busca

de informações armazenadas na memória, que é um repertório, de informações, que permite o

reconhecimento dos estímulos e induzirá a uma ação: a movimentação do conjunto braços-

mãos.

Quanto mais os estímulos forem reconhecidos ou percebidos pelo usuário como congruentes às

informações armazenadas em sua memória, ou quanto mais fáceis forem para seu respectivo

processamento, mais ele sentir-se-á confiante com a respectiva ação a realizar. A ação

mecânica braço-mão é extendida para dentro do espaço computacional. Ele esta lá. Esta

extensão dá-se pelo 'mouse', que se toma uma extensão da mão dentro do computador. O

mecanismo de perceber o 'mouse' como extensão da mão faz com que o usuário sinta-se

imerso no ambiente gerado pelo computador.

Quanto maior a imersão, maior será a sensação de presença percebida pelo usuário, o que fará

com que se sinta dentro do ambiente informacional; estará "lá", imerso na realidade virtual. Isto

implica no controle da informação pelo usuário da mídia mediada pelo computador, a

virtualização. Este mecanismo, controlado por processos cognitivos, toma a ligar o usuário à

mídia ou mantê-lo "dentro" do espaço computacional neste caso, a internet. Isto implica em
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vivenciar uma experiência, tendo-se a sensação de uma experiência real, com efeitos similares à

experiências vivenciadas no mundo real, ou fisico.

Esta sensação de experiência real leva à maior memorização em razão dos movimentos fisicos

do usuário, como a movimentação do conjunto braço-mão- 'mouse'. Neste caso, a mão do

usuário está dentro do computador, representada pelo cursor, a 'flechinha', que vemos na tela

quando movimentamos o 'mouse'. Uma vez que o usuário percebe esta sensação como real,

sua confiança na atitude formada é alta, pois ele vivenciou a experiência. Não se trata de uma

informação simbólica como é o caso de informações via televisão, que são símbolos. A

sensação é uma experiência real.

Assim, maror memorização e confiança na atitude formada são fatores para aumentar a

intenção de compra ou relativa a um produto ou a uma marca.

Experiências diretas provêem ao consumidor a oportunidade de inferir uma atitude proveniente

da situação vivenciada, da experiência obtida pelo ato praticado. Desta forma o consumidor

está apto a formar uma atitude com maior grau de confiança. Assume-se que quando se

vivencia a experiência mediada, presença, o sujeito desta ação a considere como uma

experiência direta. Espera-se, assim, que a sensação de presença tenha um efeito positivo na

formação da confiança na atitude formada.

Sendo a sensação de presença equivalente a uma experiência direta, no sentido de vivenciada

pelo consumidor, então os objetos apresentados na midia virtual serão considerados como reais

pelo consumidor e maior será a confiança na atitude formada. É importante notar que confiança

na atitude formada não necessariamente pode implicar em formação de intenção de compra

positiva, podendo ser uma atitude negativa para com um produto ou uma marca.

Uma vez que a liberdade do usuário na busca por informações é maior em ambientes mediados

por computadores, espera-se que ele procure por informações congruentes a seus interesses e,

portanto, a sensação de presença tenha impacto positivo na intenção de compra.
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A interatividade homem-máquina obriga a maiores esforços por parte do usuário, ele vê um

estímulo e reage via movimentação, esta situação torna-o mais ativo, o que implica em maiores

esforços cognitivos e este maior esforço pode induzir diretamente à formação de maior

confiança na atitude frente à informação mediada recebida.

As figuras 9 e 10, comportamento sem e com a sensação de presença, respectivamente,

baseadas na literatura consultada, ilustram estas diferenças pelas variações na tonalidade da cor

amarela, pela linha das flechas e caixas. Se cheio, as relações são fortes, se tracejado são fracas.

Na primeira, a tonalidade é fraca, menos intensa, implicando menor memorização, confiança na

atitude e intenção de compra. Na segunda, a tonalidade mais forte indica o oposto.

13.2 Objetivo Geral

Sendo Presença uma sensação de imersão," uma sensação de "estar lá,,37faz-se necessário

compreender qual mecanismo provê a primeira ligação entre o ser humano e a interface da

mídia em consideração, neste caso, o computador. Isto é, qual é o primeiro fator a inserir o ser

humano dentro do ambiente computacional e qual é o fator a gerar a sensação de presença.

Sob uma perspectiva histórica, considera-se que quanto maior o número de órgãos sensoriais

engajados na interface da mídia, maior será a sensação de presença. Considera-se que, em

geral, os sentidos visão e audição dominam nossa percepção e têm sido os mais identificados

com presença (Lombard e Ditton, 1997, p. 13). Esta identificação baseia-se em estudos

referentes às mídias televisão, rádio, jornais e revistas, porém, não se considerou o efeito que o

sistema motor-sensorial pode ter sobre a percepção.

VareIa (1997, p. 14) argumenta que ações ou movimentos são os principais determinantes da

cognição e não as representações do ambiente mediado, por exemplo, imagens ou fotografias.

36 Uma explicação mais detalhada está na página 31.

37 Idem, página 31.



108

Autores como Biocca (1997, p. 9) e Lombard e Ditton (1997, p. 20) argumentam que o

"rnouse" é um dispositivo que, por possibilitar a translação do movimento humano para dentro

do espaço eletrônico da interface do computador, toma-se o principal elemento do

relacionamento humano com o ambiente mediado. Assim exposto, o escopo central desta

investigação é:

Objetivo Geral: Investigar, de forma exploratória, (1) quais características do Hipertexto
causam maior sensação de presença e (2) como esta aumenta a persuasão
frente ao usuário da mídia.

13.3 Objetivos Específicos

Biocca e Delaney (1995, p. 63), Steuer (1992, p. 80, 84), Rafaeli e Sudweeks (1997, p. 3-5),

Biocca (1997, p. 16-18), e Kim e Biocca (1997, p. 5-8) enfatizam que interatividade é o

principal determinante para se estabelecer uma forte sensação de presença. Porém, quais

variáveis componentes da interatividade representam maior importância na formação desta

sensação ainda não é consensual, nem qual a importância de uma variável frente às demais.

Objetivo Específico-I: Investigar qual variável, ou conjunto de variáveis, é de maior relevância
para estabelecer a sensação de presença: se variáveis motoras-sensoriais,
"mouse"; variáveis visuais como imagens, textos, cores ou variáveis
sonoras como intensidade, modulação, tonalidade.

Objetivo Específico-la: Uma vez investigado o conjunto de variáveis para estabelecer a
sensação de presença, examinar como os elementos deste conjunto se
combinam para fortalecer tal sensação.

Central a esta tese é o conceito de hipertexto e em especial, seu impacto na formação de

presença, cuja característica básica é a de associações de idéias, conceitos (Bardini, 1997, p. 5).

Porém, qual é o mecanismo associativo? Ocorre maior associação por maior número de idéias,

amplitude, ou por poucas mas em grande descrição, profundidade? Maior variação de tipos de

estímulos, sons e/ou imagens, implicam em maior grau de associação, são facilitadores, ou, ao
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contrário, geram dispersão em razão do maior esforço cognitivo e interpretativo por parte do

usuário?

A coordenação motor-sensorial é a essência da resposta, "feedback", pois representa nossa

experiência com o ambiente. É o grau pelo qual mudanças na posição do corpo relacionam-se

imediata e naturalmente com mudanças apropriadas na reposta sensorial (Biocca, 1997, p. 10).

Objetivo Específico-2: Examinar se associaçoes realizadas pelo usuario da mídia são
dependentes da resposta à solicitação feita e se o "mouse" é elemento
central ao aumento do grau de associações.

o hipertexto oferece o potencial de aumentar a elaboração da informação para quem já tem

conhecimento sobre o assunto e para quem tem pouco ou nenhum, pois o controle sobre a

complexidade da informação a ser buscada está a cargo do usuário via mecanismo de seleção

de qual informação é mais interessante ou útil ao usuário (Bardini, 1997, p. 2-4; Hoffinan e

Novak, 1997, p. 3; Hoffinan, Novak e Chatterjee, 1997, p. 4).

Objetivo Específico-3: Averiguar se o maior uso do hipertexto implica em maior aprendizado
ou se, ao contrário, implica em menor ou nenhum aprendizado.

Hipertexto apresenta ampla variação de formas como texto, som e imagens quanto à entrega de

informação ao usuário, o que leva à maior exploração pelo assunto e maior compreensão do

mesmo (Laurel, Oren e Don, 1997, p. 1792). Central ao maior aprendizado é a interação

homem-máquina, que exige a coordenação dos órgãos sensoriais com a saída, resposta, do

ambiente mediado (Biocca e Levy, 1995b, p. 16).

Objetivo Específico-4: Caso o uso do Hipertexto implique em maior aprendizado, analisar quais
dentre seus componentes como texto, imagens, sons, e coordenação
motor-sensorial são mais relevantes.

Ho (1998, p. 27) propõe que as características promocionais de um 'site' como informações

sobre produtos, ofertas especiais e descontos favorecem a preferência por esse 'site'. Por outro

lado, a possibilidade de pesquisar informações específicas sobre um atributo também pode levar
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à formação da preferência, o que estaria mais correlacionado com a navegação relativa ao site

(Ho, 1998, p. 4).

Objetivo Específico-5: Investigar se a formação de preferência por um determinado 'site' é
dependente da sensação de presença, facilidade de navegação, ou se é
dependente dos elementos promocionais do respectivo 'site'.

Experiências diretas oferecem ao consumidor a oportunidade de inferir uma atitude da situação

vivenciada, da experiência obtida pelo ato praticado. Desta forma, o indivíduo está apto a

formar uma atitude com maior grau de confiança (Engel, Blackwell e Miniard, 1995, p. 338).

Sendo a sensação de presença caracterizada por "estar lá", o indivíduo compartilhando o

mesmo espaço computacional com objetos apresentados pela mídia, então esta é também uma

experiência direta que deve apresentar os mesmos efeitos da experiência obtida no ambiente

não mediado (Kim e Biocca, 1997, p. 9).

Objetivo Específico-6: Examinar se ambientes mediados podem, de fato, induzir alta confiança
na formação da atitude frente a um determinado site ou não.

Tanto O objetivo geral quanto os específicos são apresentados a seguir, de forma sintética, na

Tabela 7, página 111.
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Tabela 7: Tabela de Objetivos: Geral e Específicos
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OE-l: Investigar qual variável, ou conjunto de
variáveis, é de maior relevância para estabelecer a
sensação de presença: se variáveis motoras-
sensoriais, "mouse"; variáveis visuais como imagens,
textos e cores; ou variáveis sonoras como
intensidade, modulação e/ou tonalidade.

OE-la: Uma vez investigado o conjunto de variáveis
para estabelecer a sensação de presença, examinar
como os elementos deste conjunto se combinam para
fortalecer tal sensação.

OE-2: Investigar se associações realizadas pelo
usuário da mídia são dependentes da resposta à
solicitação feita e se o "mouse" é elemento central ao
aumento do grau de associações.

Investigar, de forma exploratória, (1) quais O E-3: Averiguar se o maior uso do hipertexto
características do hipertexto causam maior implica em maior aprendizado ou se, ao contrário,
sensação de presença, e (2) como esta aumenta implica em menor, ou nenhum aprendizado.
a persuasão frente ao usuário da mídia.

OE-4: Caso o uso do hipertexto implique em maior
aprendizado, analisar quais dentre seus componentes
como texto, imagens, sons, e coordenação motor-
sensorial são mais relevantes.

OE-5: Investigar se a formação de preferência por
um determinado 'site' é dependente da sensação de
presença, facilidade de navegação, ou se é dependente
dos elementos promocionais do respectivo 'site'.

OE-6: Examinar se ambientes mediados podem, de
fato, induzir alta confiança na formação da atitude
frente a um determinado site ou não.
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PARTE IV: METODOLOGIA
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14. VISÃO GERAL

Se presença é um conceito diferente de outras variáveis de comunicação como atenção e

conscientização, a técnica para sua mensuração tem de ser diferente da mensuração das outras

variáveis.

Alguns pesquisadores da interação homem-computador (Sheridan, 1992, p. 121; Steuer, 1992,

p. 80) sugerem medidas como fisiométrica, batimento cardíaco, desempenho de tarefas em

mundo real e virtual e avaliação subjetiva. Os estudos de Slater, Usoh, e Steed (1994, p. 133-

135) têm por base medidas subjetivas como: "No mundo gerado pelo computador tenho a

sensação de estar lá", respondido numa escala Likert de 7 pontos, variando "de jeito nenhum" a

"muito".

Outros pesquisadores como Hendrix e Barfield (1996a, p. 281) e Welch, Blackmon, Liu,

Mellers e Stark (1996, p. 267) sugerem medidas também subjetivas, baseadas em escala de 1

(um) a 100 (cem).

Percepção mediada e coordenação motor-sensorial são os dois fatores de imersão, em

ambientes mediados por computadores, analisados, de forma exploratória, neste estudo. Há

dois níveis de Percepção não mediada, "ativo" e "suprimido", e dois níveis de coordenação

motor-sensorial: (1) tempo de resposta, "rápido" ou "lento", e (2) facilidade de navegação que

engloba facilidade de compreensão, proximidade cognitiva, associações e representações
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espaciais como pistas visuais que servem de guia para a movimentação, o ato de navegar, na

Internet.

15. Manipulação e Análise das Variáveis

A manipulação e a análise das variáveis foram feitas em duas fases. Na primeira, investigou-se a

situação sem a sensação de presença e, na segunda, com a sensação de presença. Vide tópico

13.1 Objetivo Conceitual, página 102.

15.1 Percepção Mediada

Uma vez que o objeto deste estudo é a percepção mediada por computadores, procedeu-se à

análise da percepção de informações, fornecidas pelo hipertexto, pelo usuário da mídia. A fim

de que o participante atingisse o nível de percepção mediada ativa por si mesmo, buscou-se um

ambiente mediado o mais próximo possível de suas condições cotidianas de uso.

Assim, não foi objeto deste estudo manipular variáveis do ambiente não mediado, ambiente

real. Variáveis como intensidade luminosa do ambiente e sons não foram manipuladas.

Controlar estas variáveis ambientais é uma situação tipo laboratório, que implicaria analisar o

comportamento de uso de forma distante do cotidiano do participante. Este tipo de controle

introduz elementos que podem influenciar a imersão sensorial. O risco é lembrar ao participante

que ele está sob investigação o que poderia influir na formação da sensação de presença (Kim e

Biocca, 1997, p. 7; Schloerb, 1995, p. 70).

15.2 Presença

O presente estudo usou uma técnica subjetiva para a mensuração da experiência de presença

vivenciada pelo usuário do ambiente mediado por computador. A mensuração foi realizada por

entrevistas, tipo discussão em grupo, após o individuo ter experienciado tal ambiente. O

método foi o mesmo daquele usado por Heeter (1995, p. 192) e sugerido por Schloerb (1995,

p. 70), Hendrix e Barfield (1996a, p. 281) e Welch, Blackmon, Liu, Mel1ers e Stark (1996, p.

267) que visa coletar a opinião dos participantes relativamente à sensação de presença em
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ambientes mediados por computadores por meio de perguntas, tais como se haviam se sentido

presentes, ou não, no ambiente.

A razão da entrevista ter sido após e não durante o uso é que a observação durante o uso

poderia interferir com a sensação de presença do usuário, porque o processo de mensuração

poderia lembrá-los de que se encontravam em um ambiente não mediado. Também, se a

mensuração fosse feita logo após o uso, poderia ser baixa em confiabilidade, porque poderia

estar baseada em uma única observação, e em validade, em razão das últimas informações

acessadas pelos usuários apresentarem maior importância do que aquelas acessadas antes

(Schloerb, 1995, p. 70).

A experiência de presença é tanto maror quanto maior o número de órgãos sensonars

envolvidos, maior número de caminhos para levar a informação ao cérebro - redundância da

informação. Porém, limitações tecnológicas não permitem o envolvimento de todos os órgãos

sensoriais, nem o uso dos mais comuns em toda a sua extensão. Fez-se critico, assim,

determinar quais elementos são mais importantes à formação de presença. Pesquisadores

(Tollander, Rheingold, Bricken e Heeter, 1992, p. 263) asseveram que resposta à

movimentação, tempo de resposta a uma solicitação feita pelo usuário, é o fator mais

importante.

16. Formação de Grupos de Foco

Para a formação dos grupos de foco foi considerado de que maneira seriam compostos e como

selecionar os participantes para que estes tivessem perfil similares. Vide "Características do

U.suário", página 56.

16.1 Composição dos Grupos de Foco

A composição dos grupos de foco que se baseou nos estudos realizados por Heeter (1995, p.

192,210) e Kim e Biocca (1997, p. 9), está descrita a seguir:

1. homogeneidade dos grupos de foco: os grupos foram compostos por alunos universitários,

curso de Administração, nível graduação, entre o sétimo e oitavo semestres (adaptado de
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Kim e Biocca, 1997, p. 9; Liebes e Katz, 1996, p. 82) e do sexo masculino. Segundo Heeter

(1995, p. 210), homems e mulheres apresentam diferenças quanto ao uso de ambientes

mediados por computadores. Uma das diferenças é que o grupo masculino é mais ativo e usa

mais este tipo de ambiente." Os participantes eram colegas, ou amigos, entre si. Segundo

Fern (1982, p. 10) e Parasuraman (1991, p. 269), a familariedade das pessoas entre si não é

um empecilho à condução das sessões;

2. tamanho dos grupos de foco: cada grupo era composto por 4 elementos (Aaker, Kumar e

Day, 1995, p. 181; Lunt e Livingstone, 1996, p. 84). Para autores como Fern (1982, p. 12) e

Aaker, Kumar e Day (1995, p. 181) grupos de tamanho reduzido, como estes, tendem a

apresentar maior produtividade sem detrimento da geração de idéias. Houve um total de

dois grupos, que foram conduzidos de forma serial, para que cada sessão pudesse servir de

base à melhora da outra (Aaker, Kumar e Day, 1995, p. 179; Parasuraman, 1991, p. 258);

3. familiarização com o assunto: os integrantes dos grupos, necessariamente, deviam usar a

Internet de forma habitual. Era requerido que estivessem famialiarizados com seus usos

(Parasuraman, 1991, p. 260; Malhotra, 1996, p. 167; Heeter, 1992, p. 264; Held e Durlach,

]992, p. ] 11) e

4. participação recente em outros grupos de foco: foram selecionados aqueles que não

participaram de nenhum grupo de foco nos últimos doze, 12, meses. Este procedimento visava

à exclusão de candidatos que recentemente tivessem participado de estudo com metodologia

semelhante, o que poderia influenciar as respostas (Parasuraman, 1991, p. 261).

16.2 Seleção dos Participantes

Para participar deste estudo, os pesquisados tiveram que responder a um questionário prévio de

classificação, apresentado a seguir, que teve por fundamento os itens abordados no tópico 16.1

Composição dos Grupos de Foco-

38 Para mais informações vide capítulo Características do Usuário, página 56. Quanto à homogeneidade de grupo de foco,
vide Lunt e Lingstone, 1996, p. 87.
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Questionário para a seleção dos participantes.

Nome: Data: Sexo: M F

Endereço: Fone: ( )

Faculdade: Semestre: Idade:

Pergunta 1: Nesta semana, você navegou na Internet? Sim ( ) Não ()
Se SIM, por favor, responda à pergunta 1.1 abaixo;

Pergunta 1.1 Por favor, assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela mais próxima do total

de horas que você navegou na Internet na última semana:

A - até 3Ominutos B - de 31 a 60 minutos

C - de 61 a 120 minutos D - de 121 a 240 minutos

E - mais de 241 minutos

Pergunta 2: Nesta semana, você viu televisão? Sim ( ) Não ( )

Se SIM, por favor, responda à pergunta 2.l abaixo;

Pergunta 2.1 Por favor, assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela mais próxima do total

de horas que você dedicou a ver televisão na última semana:

A - até 30 minutos B - de 31 a 60 minutos

C - de 61 a 120 minutos D - de 121 a 240 minutos

E - mais de 241 minutos

Pergunta 3: Nesta semana, você leu revistas/jornais? Sim ( ) Não ( )

Se SIM, por favor, responda à pergunta 3.1 abaixo:

Pergunta 3.1: Por favor, assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela mais próxima do total

de horas que você dedicou à leitura de jommais e/ou revistas na última semana:

A - até 30 minutos B - de 31 a 60 minutos

C - de 61 a 120 minutos D - de 121 a 240 minutos

E - mais de 241 minutos

Pergunta 4: Você participou de alguma sessão de grupo de foco nos últimos 12 (meses)?

Sim ( ) Não ( )

Fonte: Adaptado de Parasuraman (1991, p. 261).



117

A finalidade das perguntas PI, P2 e P3 era disfarçar o real interesse da pesquisa (Parasuraman,

1991, p. 260). Segundo Varella,39 o questionário disfarçado elimina, ou minimiza, a

possibilidade dos participantes conceberem idéias antes da reunião, o que poderia levar à perda

de informações. Assim, sendo este um estudo exploratório, foram minimizadas ou eliminadas

possíveis perdas de informações, que poderiam ter ocorrido caso os participantes concebessem

idéias prévias antes da discussão em grupo. Assim sendo, eles não vieram à sessão com

concepções já formalizadas mas, começaram a pensar no tópico durante a sessão, o que

forneceu maior riqueza de detalhes.

Segundo Raman (1997, p. 511), o comportamento na Internet está mais próximo ao das mídias

impressas do que eletrônicas como televisão e rádio. A Internet e a leitura de jornais e revistas

tendem a estar próximas em razão de serem atividades individuais e não sociais, como é a

televisão.

17. Sessões dos Grupos de Foco

Para o grupo de foco houve duas sessões. Uma para analisar o comportamento sem o

estabelecimento da sensação de presença, e outra, em outro dia, para examiná-lo com esta

sensação. Os componentes, portanto, foram testados com e sem a sensação de presença (Engel,

Warshaw e Kinnear, 1994, p. 568).

Os grupos de controle e de teste foram constituídos pelas mesmas pessoas. Esta situação

acarreta o risco de distorções nas respostas, pois os respondentes podem mudar de opinião. A

alternativa seria usar pessoas diferentes para o grupo de teste e o de controle. Porém, esta

apresenta riscos como o de não formar grupos equivalentes em razão de possíveis variações nas

características demográficas, psicográficas, de interesses, motivações, gostos e estilos de vida

(Engel, Warshaw e Kinnear, 1994, p. 570).

Dessa forma, a escolha foi envolver as mesmas pessoas para comporem os grupos de teste e de

controle.

39 Varella, S. Psicóloga que conduziu as sessões dos grupos de foco.
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17.1 Fases dos Grupos de Foco

1a Fase - lembrança: solicitou-se a cada participante que enumeresse, ou listasse, os sites mais

preferidos ou visitados (Chen, Martinez, Kirchhoff, Ng e Schatz, 1998, p. 211; Gill e Yates-

Mercer, 1998, p. 107; Jackson, 1998, p. 12).

Após os sites terem sido enumerados, listados, realizou-se a exploração das características

relativas a cada um em termos de fatores, ou pistas, que causassem alto ou baixo envolvimento.

Pediu-se aos participantes que dissessem quais características do site são mais interessantes,

para aqueles mais preferidos, e quais as características dos menos preferidos, em termos de

pistas de alta ou baixa relevância (Sengupta, Goodstein e Boninger, 1997, p. 353; Mabry, 1998,

p.5).

Após a exploração acima e com a lista de sites mais e menos preferidos, solicitou-se aos

participantes que navegassem pelos sites da lista elaborada na primeira fase. Foi, também,

incluído à lista outro site com características específicas para a mensuração com base nos

objetivos deste estudo (Sengupta, Goodstein e Boninger, 1997, p. 354; Ho, 1998, p. 4), como

garantia caso os sites enumerados pelos participantes não possuíssem certas características

pertinentes ao presente estudo.

2a Fase: em outro dia, foram exploradas, via discussão em grupo, as relações ou propriedades

básicas dos sites da lista gerada na fase inicial (Jackson, 1998, p. 12; Chen, Martinez,

Kirchhoff, Ng e Schatz, 1998, p. 211).

Nesta segunda fase, ocorreu a discussão tanto sobre as características físicas, como cores e

imagens, quanto as não físicas, como fatores emocionais e motivacionais, dos sites visitados

(Heeter, 1992, p.266; Rinalducci, 1996, p. 336).

A condução desta sessão teve por base estudo realizado por Welch, Blackmon, Liu, Mellers e

Stark (1996, p. 267) quanto à mensuração do conceito de presença, como descrito a seguir.



119

18. Guia das Entrevistas dos Grupos de Foco

As perguntas feitas com o intuito de estimular a discussão em grupo, a seguir descritas,

resultaram da pesquisa bibliográfica, anteriormente apresentada.

18.1 Análise do Comportamento Sem e Com a Sensação de Presença

As perguntas a seguir objetivaram a análise do diagrama proposto quanto ao comportamento

sem e com a sensação de presença sintetizados nas figuras 9 e 10, apresentadas anteriormente

(p. 103-104) e conforme metodologia adaptada de autores também já analisados (p. 113).

Aos participantes solicitou-se que estimassem, tendo em vista uma escala de 1 (um) a 100

(cem), a diferença percebida no sentimento de estar fisicamente localizados nos dois mundos, o

mediado e o não mediado. Uma diferença percebida de 1 (um) significa que o sentimento de

estar fisicamente localizado em cada mundo é o mesmo. Uma diferença de 100 (cem) indica

que o sentimento de estar presente em um dos ambientes é muito maior do que estar no outro

(Welch, Blackmom, Liu, Mellers e Stark, 1996, p. 267).

18. 2 Exploração do Conceito de Presença

Aos participantes foi lido o conceito de presença adotado neste estudo: Presencª, a extensão

pela qual participantes de um ambiente virtual permitem a si próprios serem convencidos de

que estão em algum outro lugar diferente de onde fisicamente estão, enquanto experienciam os

efeitos de uma simulação gerada por um computador (Hendrix e Barfield, 1996a, p. 274;

Welch, Blackmon, Liu, Mellers e Stark, 1996, p. 267).

Em seguida, e antes de começar a discussão, pediu-se aos participantes que verbalizassem, de

forma oral, seu entendimento do conceito de Presença (Welch, Blackmon, Liu, Mellers e Stark,

1996, p. 267).
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Após a verificação do entendimento do conceito de Presença, solicitou-se aos participantes que

indicassem em qual, ou quais, site(s) sentiram-se mais presentes, isto é, em qual deles sentiram-

se como se estivessem 'dentro' do ambiente simulado pelo computador (WeIch, Blackmon,

Liu, Mellers e Stark, 1996, p. 267).

Pl: Quão forte foi sua sensação de Presença, "estar lá", no ambiente virtual? Estime
com base em uma escala de 1 a 100 (Hendrix e Barfield, 1996a, p. 281)

18.3 Exploração dos Fatores Motor-Sensoriais

Para Heeter (1992, p. 267), os cinco sentidos originais não necessariamente são o caminho

mais relevante para acessar o ambiente virtual, pois outros sentidos podem ser adicionados. No

ambiente da Internet, são os estímulos visuais, auditivos e tácteis, sendo que a sensação táctil

provém do toque em botões, teclado, e no mouse ou joystick. São parecidos com o mundo

fisico, à exceção de que não é o mundo fisico.

P2: Segundo sua opuuao, indique quais variáveis parecem ter influenciado a
formação da sensação de Presença (Welch, BJackmon, Liu, Mellers e Stark,
1996, p. 268).

P3: O que foi mais importante para você decidir-se sobre a sensação de Presença: a
realidade da imagem ou o controle sobre as respostas às ações feitas? (Welch,
Blackmon, Liu, Mellers e Stark, 1996, p. 268).

As perguntas P2 e P3 objetivaram a exploração da interatividade, tempo de resposta à

solicitação feita e, em relação ao realismo pictorial, qualidade da imagem.

P4: Quão realista o ambiente virtual parece para você? (Hendrix e Barfield, 1996a,
p. 281; Hendrix e Barfield, 1996b, p. 296).

A pergunta P4 teve por finalidade explorar a qualidade da imagem em fatores tais como cores.

P5: Com quais sites você mais manteve contatos? (Garton, Haythornthwaite e
Wellman, 1997, p. 16).
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Esta pergunta, P5, teve a intenção de mensurar a composição das associações realizadas.

18.4 Memória do Ambiente Mediado por Computadores

Exploração da Memorização

Memória relativa ao hipertexto tem por base redes associativas de conceitos, idéias e eventos.

De acordo com esta conceituação, a memória consiste de uma série de nós, conceitos, e

ligações que representam as associações entre os mesmos; sendo que estas ligações podem

variar em intensidade - força associativa entre um e outro conceito (Bardini, 1997, p. 2-3;

Jackson, 1998, p. 13 ).

Segundo Jackson (1998, p. 13), Bardini (1997, p. 4) e Garton, Haythornthwaite e Wellman

(1997, p. 2,4,7), pode-se mensurar o grau de associações via o total de conexões realizadas

pelo usuário, isto é, verificar a amplitude de sua navegação.

Maiores associações devem levar à maior memorização sobre tópicos ou atributos relativos a

um assunto específico; a técnica a ser usada para verificar a memorização será a lembrança.

Justifica-se o uso desta técnica em razão do usuário deste tipo de mídia ser mais ativo, está no

controle de suas ações, do que em outras mídias como televisão e rádio. O maior grau de

controle implica maior envolvimento e sensação de presença e, também, maior esforço

cognitivo, o que leva a maior retenção de informação relevante (Bardini, 1997, p. 4).

Para Garton, Haythornthwaite e Wellman (1997, p. 13) a coleta de informações sobre

associações realizadas a partir da navegação na WWW-Internet pode ser realizada via

entrevistas, solicitando-se às pessoas que identifiquem a frequência com que se comunicam

com outras entidades como pessoas ou sites, e quanto à interação realizada.

Tendo-se por base a análise da percepção do indivíduo quanto ao uso da mídia, que é o objeto

desta tese, lembrança dos sites visitados é a técnica mais indicada (Garton, Haythornthwaite e

Wellman, 1997, p. 14).
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Outra técnica seria a monitoração eletrônica dos sites visitados pelo uso de softwares (Jackson,

1998, p. 11-12). Porém, segundo Garton, Haythornthwaite e Wellman (1997, p. 14), esta

técnica apresenta a desvantagem de não revelar a importância relativa das interações

capturadas, pois seria dificil separar as interações triviais, ou passageiras, não importantes,

daquelas de maior importância.

Ao contrário da técnica anterior, perguntar aos participantes quais sites visitaram tende a

revelar os mais importantes, pois são as associações realizadas de maior relevância para o

usuário. Ele tende a se lembrar das conexões que lhe são mais importantes, mais relevantes

(Garton, Haythornthwaite e Wellman, 1997, p. 14)

Segundo Kim (1996, p. 74), o "Gostar de" pode levar a maior envolvimento, a informação é

percebida como de maior relevância - maior esforço cognitivo pode ocorrer, o que aumenta a

eficácia da comunicação e, portanto, da memória factual - semântica e episódica. Há alta

correlação entre a experiência de presença e envolvimento afetivo - o "Gostar de" (Kim, 1996,

p.72).

Os fatores 'presença' e "Gostar de" aliados à percepção de realismo (Kim, 1996, p. 74-75)

implicam maior memorização (Hendrix e Barfield, 1996a, p. 281; Hendrix e Barfield, 1996b, p.

296), a qual pode ser mensurada em ambientes mediados pela lembrança do evento (Garton,

Haythornthwaite e WeIlman, 1997, p. 16).

Assim, LEMBRANÇA foi explorada pela discussão referente à pergunta 6 que abordou o

conteúdo dos sites visitados.

P6: Qual, ou como, era o conteúdo do site? (Garton, Haythornthwaite e Wellman,
1997, p. 16).
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18.5 Confiança na Atitude Formada

Estudos realizados por Kim (1996, p. 76, 78) sustentam que percepção da realidade da

mensagem está fortemente relacionada com a formação da confiança da atitude frente à

informação mediada e que Presença tem efeito positivo no "Gostar da" informação

apresentada; neste caso, do site visitado. E indivíduos que mais se concentram na informação

mediada são mais eficazes em processar seu conteúdo, o que leva a maior confiança na atitude

formada (Kim, 1996, p. 76; Kim e Biocca, 1997, p. 13-14).

P7: Os sites dos quais mais gostei foram aqueles que mais exigiram que eu pensasse.
(adaptado de: Kim e Biocca, 1997, p. 28).

19 Roteiro das Discussões de Grupo

As discussões de grupo ocorreram em duas fases. Uma vez que o objetivo da primeira era

descobrir os sites mais visitados, e o da segunda explorá-los para identificar os fatores da

sensação de presença, foi necessário roteiros diferentes que são a seguir descritos.

19.1 Roteiro de Discussão em Grupo: 1a Fase, realizada em 11-12-1998

A) Apresentação dos participantes.

Os participantes apresentam-se. Dizem quem são, o que fazem, seus interesses e assuntos afins.

B) Internet.

Moderadora:

o que é internet! o que ela representa para você?

Como a Internet "entrou na sua vida? O que mudou na sua vida depois que começou a se

"relacionar" com a Internet?

Pensando em quando começaram a se relacionar com a Internet: como era o seu

relacionamento? Como se sentiam? Que objetivos tinham ao navegar pela rede? Como esse

relacionamento foi mudando ao longo do tempo (se é que houve mudança)? Como se sentem

hoje em relação à Internet? Quais as principais mudanças que percebem de
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comportamento/atitude de quando começaram a navegar para agora? Quais os seus

objetivos atuais quando navegam na rede?

C) Solicitar que os participantes elaborem uma listagem dos seus sites preferidos e/ou mais

visitados: individualmente e, depois no 'flip-chart'.

O que faz com que esses sites sejam os mais visitados/preferidos.

• Obs.I: verificar todos os elementos que surgem de forma espontânea no grupo e explorá-

los em profundidade, sem estimular ou direcionar a discussão,

• Obs.2: atenção para os seguintes elementos: assunto, organização visual - cores, tamanho

das janelas, pano de fundo, posicionamento/agrupamento dos elementos visuais -

facilidade de visualização, facilidade de olhar para a tela versus movimentar o braço -

movimentar-se pelo site versus braço e mouse, sons automáticos versus gerados

intencionalmente, tempo de resposta, facilidade de se movimentar pelo site, elementos que

fazem com que tenham ou não essa facilidade, "necessidade de pensar, sensações/tipo de

relacionamento proposto/gerado.

D) Instruções para o retorno:

• todos terão em mãos a listagem dos sites citados pelos participantes como preferidos,

máximo de 12 e mínimo de 09 sites,

• até o dia 18 de Dezembro de 1998 todos devem navegar à vontade ou livremente ou da

forma que fazem normalmente em cada um desses sites, visitando pelo menos duas vezes

cada site da listagem,

• assumir o compromisso de retorno no dia 18 de Dezembro de 1999 às 9h30m para a nova

discussão.

19.2 Roteiro de Discussão em Grupo: 2a Fase, realizada em 07-01-1999

A) Os participantes devem voltar tendo cumprido as instruções transmitidas na fase inicial:

visitar todos os sites da listagem -- pelo menos duas vezes -- da forma como fazem

normalmente.
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B) Apresentação do Conceito de Presença: Presença, a extensão pela qual participantes de um

ambiente virtual permitem a si próprios serem convencidos de que estão em algum outro

lugar diferente de ondefisicamente estão, enquanto experienciam os efeitos de uma simulação

gerada por um computador (Hendrix e Barfield, 1996a, p. 274; Welch, Blackmon, Liu,

Mellers e Stark, 1996, p. 267).

-- garantir que os participantes tenham compreendido correta e complemente o Conceito. Se

necessário, exemplificar: a leitura de um bom livro que o transporta para a história, fazendo

com que o que está ao redor "desapareça"; assistir a um filme de terror e ficar com medo --

ouvindo barulhos, vendo sombras -- apesar de saber que não é real; jogar vídeo game, jogos de

corrida, por exemplo, e ter a sensação de estar, de fato, na direção do carro etc. O que equivale

a sensação de estar imerso, presente numa situação que não é real.

C) Pedir que cada participante eleja um dos sites da listagem, o preferido, e, individualmente,

atribua a ele um grau, numa escala de 1 a 100 em resposta a seguinte pergunta: quão forte foi a

sua sensação de Presença, de "estar lá n, no ambiente virtual? (estimar na escala de 1a 100

semjustificar resposta)

D) Segundo sua opinião, indique quais variáveis parecem ter influenciado a formação da

sensação de Presença?

-- primeiro momento: espontâneo

-- segundo momento (se necessário): estimulado (VERIFICAR: assunto, organização

visual -- cores, tamanho das janelas, pano de fundo, posicionamento/ agrupamento dos

elementos visuais -- facilidade de visualização, facilidade de olhar para a tela X movimentar o

braço -- movimentar-se pela tela via braço/ mouse, sons (automáticos X gerados

intencionalmente), tempo de resposta, facilidade de se movimentar pelo site (elementos que

fazem com que tenham ou não essa facilidade), necessidade de "pensar", sensações/ tipo de

relacionamento proposto/ gerado).

E) O que mais foi importante para você decidir-se sobre a sensação de Presença: a realidade da

imagem (imagens "reais" -- fotos de pessoas, lugares, produtos etc. X imagens "simbólicas" --

desenhos, animações, grafismos etc.! alta definição de imagem X baixa definição de imagem)
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ou o controle sobre as respostas às ações feitas (tempo de resposta! sensação de não "se

perder"/ clicar = ocorrer etc.)

F) Pensando nos sites preferidos: quão realista o ambiente virtual parece para você?

G) Com quais sites você mais manteve contato? Por quê?

H) Qual (ou como) era o conteúdo do site (preferido)? Explorar tudo o que lembram sem

estimular.

I) Discutir a afirmativa: Os sites dos quais mais gostei foram aqueles que mais exigiram que eu

pensasse.

20 Materiais Usados

• Sala para as discussões com espelho duplo

• Lanches

• Taquígrafa

• Gravadores

• Moderador

21 Perfil do Moderador

Considerando-se as qualidades que o moderador deve ter como habilidade de observação,

comunicação e relacionamento interpessoal, fez-se crítica sua habilidade interpretativa. Neste

caso, experiência na moderação de grupos de foco sobre o assunto Internet e com

microcomputadores foi fator determinante para a seleção do referido profissional

(Parasuraman, 1991, p. 262).
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PARTEV: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS,
ANÁLISE E DISCUSSÃO

,~'V'tsão(:Gera~: ,:,:~~De,scri~o'do~-pàrticipantes ,e' dàs: sessõé~,~<,
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22. Visão Geral

Na presente investigação, o conceito de presença foi mensurado segundo a metodologia

proposta por Hendrix e Barfield (1996a, p. 281), a qual utiliza uma escala que varia de 01

(um), pouca ou nenhuma sensação de presença, a 100 (cem), total sensação de presença

percebida,

A definição e mensuração deste conceito deu-se na 23 sessão da discussão de grupo, quando os

participantes, após terem listado seus sites preferidos, na 1a sessão, e navegado pelos mesmos

no período de tempo entre a 13 e 23 sessões, indicaram quão presentes haviam se sentido em

seu site preferido,

Para esta mensuração o grupo, na 23 sessão, foi exposto ao conceito de presença e respectiva

escala, para mais informações sobre este procedimento vide o capítulo de Metodologia,

Embora os participantes compreendessem o conceito de presença, demonstraram certas

resistências para com o mesmo e a mídia, o que pode ter influenciado a aceitarem para si

próprios a existência desta sensação, Estas resistências podem tê-los induzido à recusa de

admitirem que ela possa existir em frente à WWW-Intemet

Possíveis resistências: (1) o veículo em si é algo frio, desprovido de emoções, tendendo a

levar o Homem ao isolamento, à automação e ao individualismo, O computador elimina ou

minimiza o convívio social, "tira" a inf'ancia das crianças, (2) o uso da WWW-Intemet é para

atividades profissionais, o que diminui a influência da mídia como lazer e diminui a afetividade,
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e por isto apresentam alta recusa em admitir que os componentes afetivo e emocional possam

estar agindo nesta mídia. As transcrições a seguir evidenciam esses pontos.

C.: É umafonte de informação profissional, acadêmica e uma fonte de diversão também....

F: Pra mim, em relação ao trabalho, é uma forma de tá sempre atualizado com relação aos
softwares, de saber as novidades que tá saindo lá fora ....

A: Eu utilizo muito pelos mesmo motivo, pelos meus clientes, porque eu tenho contato com o Exterior ..

C.: O computador é muito frio. Falta um contato humano...

A: Eu não tenho 'joystick' no micro de casa. Eu não tenho nenhum joguinho. Já apaguei todos, só não
o simulador de vôo...Eu empinava pipa, brincava de esconde-esconde, corria de bicicleta. Eu vejo
hoje em dia meus sobrinhos, as brincadeiras. O jeito das brincadeiras o que eles gostam.
Interessantissimo porque eles estão tendo acesso às informações, tendo essa intimidade com o
computador. Mas ficar duas horas sentado em frente a uma televisão, tentando matar o monstrinho?
Não gosto de jogar assim.

M: ...O objetivo é uma coisa racional. ...Pra você ser objetivo, você tem que ser super racional. Então
é uma coisa que não entra muita emoção...

A: O que ele falou, Internet é objetividade.

Assim, a WWW-Internet é vista por este grupo como algo a ajudá-los na atividade profissional

de forma a se tornarem "bons" profissionais. Interessante notar é que com outras mídias como

cinema, televisão e livros tal preocupação não existe. Uma possível explicação é que esta mídia

quando em comparação às demais é nova, isto é, o tempo dedicado é pouco quando em relação

às outras. Este grupo foi socializado desde que nasceu às mídias tradicionais supra citadas, ao

passo que começam a aprender para o que serve esta mídia há no máximo 03 ou 04 anos. Falta-

lhes a devida familiaridade e desenvoltura para que se sintam tão à vontade como se sentem

frente às demais formas de comunicação.
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23. Descrição dos Participantes e das Sessões

Este estudo teve como objeto de investigação pessoas ativas, sexo masculino, que

desempenham atividades profissionais em tempo integral e/ou parcial e cursam o último ano de

graduação do curso de Administração de Empresas. São usuários de alta frequência40 da

WWW-Intemet que, em razão de terem estratégias mais eficientes na execução de suas

atividades primárias, quanto a usar esta mídia, demandam menos recursos em comparação

àqueles considerados iniciantes, cuja caracteristica é um conjunto de estratégias menos

eficientes do que as de uso mais frequente.

As sessões ocorreram em sala específica para a realização de discussões em grupo, a qual

contava com espelho de face dupla, gravadores embutidos, mesa e cadeiras para os

participantes e moderadora. Incluem-se, também, mesa e cadeira em separado para a

taquígrafa. A fim de criar e manter um clima de descontração e cooperação durante as sessões,

havia amplo e farto café da manhã.

A primeira sessão iniciou-se às 09h30 do dia 11 de dezembro de 1998 e a segunda foi realizada

no dia 07 de Janeiro de 1999 no mesmo horário.

24. Apresentação de Dados ou Evidências de Suporte

A primeira sessão objetivou que cada participante indicasse seus sites preferidos. Assim,

solicitou-se a todos que elaborassem uma lista de seus prediletos. Vinte e três foram citados.

Vide Tabela 8, apresentada a seguir.

40 o autor desta tese usou o termo usuários de "alta frequência" para designar na língua portuguesa o termo em inglês
"heavy users".
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Tabela 8:Sites preferidos

Participante Sites

M
Bradesco.com.br
Mandic.com.br

Pollstar (.com/.net)
OI a (.com/.net)

Em seguida, pediu-se que cada participante restringisse sua lista para no máximo três sites.

Após a conclusão da relação final de sites, foi-lhes dito que para a próxima reunião deveriam

visitar, ou navegar, cada um destes sites. Vide Tabela 9.

Tabela 9: Sites selecionados para a segunda reunião

Yahoo Exame.com.br

Rolling Stones.com Bradesco.com.br

Mandic.com. br Olga.com (.net)

Últimas notícis.com.br Banco do Brasil.com.br

UOL. com.br/playboy asymetrix

tucows.com.br llbean. Este site foi sugerido pelo autor da tese

Revistas (link do UOL): viagem, playboy, fluir, gracie, terra (caminhos da terra)

Ao início da segunda reunião, foi-lhes apresentado e explicado o conceito da sensação de

presença e solicitado que se auto avaliassem sobre quão fortemente se sentiram presentes nos

sites navegados com base na escala adotada. Estes resultados encontram-se na tabela 10, a

seguir mostrada.
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Tabela 10: Grau de presença estabelecido

Participante Nome do site Auto Avaliação
escala:

fraca sensação de presença - 1
forte sensação de presença - 100

A Caminhos da Terra 30

C asymetrix 10

F rollíngstones. com 30

M mandic.com (e-mail) 100

A Tabela 10 revela que a única situação a ocasionar a máxima sensação de presença foi o e-

mail, mandic.com, que apresenta informação de alta relevância pessoal e independência frente a

outros elementos, como cores, imagem de alta qualidade, tempo de resposta e excesso de

informações não condizentes com o assunto sob busca. Os demais sites revelam fraca sensação

de presença em razão dos elementos citados, o que dificulta a interatividade.

A interatividade é fator crítico no relacionamento Homem-Computador e, quanto maior este

relacionamento maior será a ligação psicológica e sensorial entre as partes envolvidas. Esta

ligação como asseverado pela literatura é elemento central para estabelecer a sensação de

presença.

25. Análise

o processo de análise foi o proposto por Spiggle (1994, p. 493), e realizou-se em três fases:

1) categorização: a idéia nesta fase era identificar partes, ou unidades, dos dados. Neste caso,

uma passagem ou menção obtida nas entrevistas, que representasse ou fosse um exemplo do

fenômeno estudado. São as idéias centrais (Spiggle, 1994, p. 493; Fero, 1982, p. 6);

2) abstração: após a categorização das idéias, ou temas, estas foram agrupados em idéias, ou

classes, mais genéricas (Fero, 1982, p. 6) e

3) comparação: começou nos estágios iniciais à medida em que as informações eram

categorizadas e abstraídas. Desta modo, à medida em que a análise evoluía, novas passagens
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eram comparadas não com outras passagens, mas sim com as categorias que emergiam

(Spiggle, 1994, p. 493).

Este foi um estudo exploratório tipo qualitativo, tendo-se por base a técnica de Discussão em

Grupo com Retorno," cujas datas foram ll-Dezembro-1998 no período das 09h30 às llh55 e

07-Janeiro-1999 das 09h30 às llh30. O grupo contava quatro estudantes universitários do

curso de Administração de Empresas, sexo masculino, cursando o sétimo e oitavo semestres.42

Todos os participantes estavrn familiarizados com a WWW-Internet e declaravam navegar, em

média, entre uma a duas horas por dia, constituindo-se desta feita usuários de alta frequência.

O clima estabelecido era franco, cordial e amistoso não tendo havido nenhum tipo de conflito,

constrangimento nem dificuldades de qualquer natureza que pudessem comprometer a livre

expressão dos participantes; ressalta-se que reagiram de forma positiva ao tema proposto.

Em suma, as instalações eram apropriadas para o tipo de pesquisa empregado e todo o

desenrolar das reuniões deu-se de acordo com o previsto e com a metodologia usada. Ao fim

da segunda sessão presenteou-se os participantes com um porta CD's.

Sendo "Atitude" objeto de investigação desta tese, atenção foi dedicada às suas possíveis

manifestaçãoes. Edell e Burke (1987, p. 424) asseveram que sentimentos diversos podem

indicar sua valência, isto é, se positiva, negativa ou neutra os quais, segundo Engel, Blackwell e

Miniard (1995, p. 382-383), podem ser verificados pela expressão oral usada como satisfeito,

alegre e outras.

O autor desta tese, a partir do acima exposto, observou que algumas expressões a refletirem a

atitude, em especial a negativa, dos participantes eram expressões de baixo calão, "palavrões",

já incorporadas ao linguajar deles, e por isso optou por indicá-las pelo uso de reticências

41 Grupo com Retorno: as mesmas pessoas participam de duas fases da pesquisa. Na primeira sessão os participantes levam
uma tarefa para fazer no período entre uma e outra sessão e, na data marcada retornam; para a discussão da tarefa proposta.

42 Estes alunos que cursam o sétimo e oitavo semestres são aqueles considerados formandos.
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quando tal ocorresse em vez de transcrevê-Ias, desde que assim fosse possível e não houvesse

perda do sentido original.

Faz-se critico ressaltar que esta tese investigou conceitos novos considerados no "estado da

arte", como Presença, WWW-Intemet e hiperrnídia, a junção de hipertexto com multimídia. Em

virtude desta novodade e devido ao fato de começarem recentemente a ser investigados por

pesquisadores, sua compreensão e entendimento são ainda limitados. Considerando-se a

dinâmica da aceitação do novo de forma geral pela sociedade, foi também observado que os

participantes, embora tenham compreendido o significado de presença, aparentemente,

manifestaram resistências quanto a admitirem que estavam 'dentro' do ambiente mediado, ou

que este pudesse de alguma forma gerar tal sensação.

A razão para tanto é justamente a novidade que o "estar lá" possa ter-se manifestado via o uso

da WWW-Intemet, ferramenta esta considerada como algo de cunho utilitário para a realização

de tarefas profissionais, o que os força a 'ver' o uso de ambientes mediados por computadores

como algo a mantê-los competitivos nas respectivas carreiras. Esta visão sobre a WWW-

Internet revela uma certa resistência ao conceito de "estar lá", porém várias passagens das

discussões indicam a existência de presença.

Os resultados obtidos na pnmeira fase, ou pnmeira sessão, foram coletados de forma

espontânea e sem a exposição do conceito de Presença, os quais foram confirmados e

ratificados na segunda fase, quando houve a explanação referente a este conceito. A análise

constituiu-se de duas fases. A primeira objetivou identificar, de forma espontânea, as

categorias emergentes provenientes das discussões de grupo. A segunda comparou estas

categorias com os objetivos deste estudo.

25.1 Primeira Fase: Categorias Emergentes

As categorias emergentes para o estabelecimento da ilusão de presença, provenientes da

discussão em grupo, estão listadas na Tabela 11, exposta abaixo, e comentadas em seguida.
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Tabela 11: Categorias emergentes

1. Fonte de informação

2. Relevância da informação

3. Funcionalidade

4. Navegação

5. Controle sobre a situação

6. Organização visual

7. Qualidade da informação ou imagem

8. Coordenação motor-sensorial

9. Formas de pensar

Fonte: Elaborada pelo autor desta tese.

1. Fonte de informação. A principal razão para usarem a WWW-Internet é a busca por

informação, seja esta algo novo ou para se manterem atualizados. Este comportamento é

primeiramente de ordem profissional e acadêmica e em seguida como forma de lazer, não

havendo um planejamento prévio entre uma ou outra. Citaram como vantagem frente às demais

mídias sua abrangência, internacional ou global, e o fato de apresentar um conjunto de

informações não disponíveis às outras. Há informações que são peculiares à WWW-Internet.

As transcrições abaixo indicam esses pontos.

C.: A Internet para mim, é uma fonte de informação profissional, acadêmica e umafonte de diversão
também. Eu divido bem o tempo quando eu utilizo, não fico só vendo coisas, por exemplo, estava
começando a ver sites de universidades, lá fora para programas de especialização. Tento ver alguma
coisa também relacionada a minha área de trabalho. Divido bem o meu tempo.

Mod.: Isso de dividir bem o tempo, é uma coisa proposital? Você tem essa preocupação?

F: Não, não mepreocupo de ficar uma hora vendo isso ou vendo aquele outro. É naturalmente, não
faço issopremeditado.

F: Pra mim, em relação ao trabalhho, é uma forma de estar sempre atualizado, de saber as
novidadades que estão saindo láfora. Uma maneira defazer parcerias, por exemplo: No meio do ano
eu passava pelo menos duas horas por dia procurando empresas para fazer parceria, porque eu
trabalho numa de computação gráfica que pode ser complementar para n empresas. Então, eu ficava
duas horas por dia, ficava procurando empresas para fazer contato e empresas, fora parceria, para
atender como fornecedor. Uma maneira, por exemplo, de fazer um trabalho: em vez de chamar um
motoboy pra levar o trabalho lá, você manda via Internet para o cliente. Eu acho que é um
facilitador.
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A: Eu utilizo muito pelo mesmo motivo, pelos meus clientes, porque eu tenho contato com o exterior e
qualquer informação que eu tenha que receber ou via fax, ou Federal Express, demora de dois a três
dias, e hoje é tudo 'on line '. É tudo mais fácil, depende da diferença de horário, na mesma hora você
pode conseguir a informação que você quer.

M: Pra mim é uma das principais fontes de informação. Eu tenho possibilidade de saber coisas que
em outra mídia eu não saberia.

Mod: Vocês têm essa sensação de que algumas coisas vocês só têm na Internet?

M: Com certezal .....

2. Relevância da informação. As discussões expuseram que o interesse por um assunto é fator

primordial na escolha de um site. Revelaram também que este interesse é pessoal, apresentando

ampla variação no grupo. Esta categoria é de extrema importância à formação da sensação de

Presença, pois, quanto maior a importância da informação, maior a propensão a permanecer e

navegar pelo site, assim como a esperar que as informações apareçam na tela do monitor. Isto

é, a importância da informação minimiza, ou elimina, a impaciência dos usuários frente a sites

lentos ou demorados.

Além disto, a relevância da informação minimiza não somente a importância da organização

visual do site como também seu apelo visual. Isto é, o conteúdo da informação sobrepõe-se à

forma, muito embora a forma ajude a melhor compreensão. Em alguns casos a forma deve estar

coerente com a informação fornecida ou buscada; deve haver congruência entre forma e

conteúdo. Abaixo, duas passagens das discussões em grupo evidenciam esse ponto.

F: É como eu te falei, vai depender do interesse, tendo a informação lá, não tem importância se tá
bonitinho, se não tá .....

A: ... , quando eu quero saber daquele assunto, eu prefiro saber daquele assunto e depois se eu quiser
saber de assuntos periféricos, eu vou explorando ... Você está com um objetivo formado, começa dar
rodeios e aquele negócio desvirtua o que você realmente tá querendo saber ....

A relevância da informação ou do assunto em voga pode evocar imagens mentais no usuário.

Mesmo no caso de informações na forma escrita somente, o alto interesse pelo assunto revela o

potencial de geração de imagens mentais. As afirmações a seguir ilustram esse aspecto.

A: ... Outro dia entrei naquele que você pega uma pessoa que tá conectada lá, ficamos conversando
horas. Não tinha nenhum ponto visual, mas eu via a pessoa falando na minha frente ...
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Mod.: Por quê?

A: Porque nossa mente tá criando a imagem. Quando a imagem vem na sua cara assim, você fica
disposto àquela imagem que já tá formada na sua frente ...Quando a pessoa tá falando, tipo,
colocando um assunto, parece que por você conhecer a pessoa você tá num bate-papo, direto assim.
Você visualiza.

3. Funcionalidade. Funcionalidade, para os componentes do grupo de discussão, é o site

visitado entregar a informação que se busca e evitar o excesso da sobrecarga de informações

periféricas, aquelas não relacionadas diretamente com assunto em foco. Em algumas situações,

a funcionalidade confunde-se com o conceito de interatividade, que será visto no próximo item.

Mais importante, porém, toma-se a coerência de forma com o conteúdo da informação.

É o caso de quando alguém busca informações turísticas, por exemplo. A conjunção de

imagens do local, paisagens, com a descrição escrita facilita o entendimento da informação e

aumenta o grau de interesse pelo local em questão. Por outro lado, no caso de pesquisas

acadêmicas, a informação escrita pode ser considerada congruente com seu conteúdo.

O acima exposto é suportado pelas transcrições abaixo.

C. :...Agora, que nem aquelas pessoas que fazem aquelas páginas que é show né? Parece que o cara
quer ganhar prêmio, não tá interessado se o negócio vai ser funcional ou não.

Mod.: E o quê que éfuncional?

A: Depende do que você tá oferecendo. Se você tá oferecendo um serviço de agilidade de qualquer
espécie e você faz uma página mirabolante e demora 10 minutos é complemente antifuncional.

F: De repente é uma coisa muito carregada de imagens e você acaba se perdendo. Por exemplo: acha
um link aqui ou quero procurar uma coisa e não tá bem especificado .....

F: ...Ai você fica naquela: se você for entrar e clicar qualquer coisa, por exemplo: Estamos num site
de universidade e você quer clicar pra você ver os cursos que a Universidade oferece. De repente você
clica lá e não aparece aquilo que você quis procurar. Ai fica chato que, além de demorar, acaba
vendo aquilo que você não queria ver.

F: Você quer ver um assunto, ele te abre mais dez lugares.

F :..., se for uma pesquisa pra fazer um trabalho ou um estudo. Se for pesquisar por exemplo, uma
viagem, você vai entrar num site. Você tá fazendo um cálculo onde quer viajar. Se tiver muito pobre e
não tiver ilustrações do lugar, não tiver pelo menos colorido pra você ter uma imagem legal do lugar,
você não vai nem ter interesse emficar olhando.
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4. Navegação. Navegar pela WWW-Internet e pelos sites é um conceito similar ao ato de

navegação marítima, aeronáutica ou terrestre, a qual requer marcas para identificar de onde

partiu, qual caminho percorreu e sinais de como chegar ao destino objetivado. No ambiente

virtual, estas marcas ou indicadores podem ser índices, menus, 'banners', barra de ferramentas,

e em certas circunstâncias sugestões fornecidas pelo site visitado. 43 É a figura de um mapa.

Algo a indicar qual direção seguir, no caso da navegação tradicional, ou onde clicar, no caso da

Internet. Os fatores requeridos à navegação são: (1) interatividade, (2) relacionamento

contínuo, (3) familiaridade com o assunto, (4) objetividade e (5) mapeamento de acesso. Estes

fatores são a seguir descritos e discutidos.

4.1 Interatividade - Este conceito relaciona-se com o interesse pelo assunto pesquisado sob

um comportamento exploratório por parte do usuário. O usuário tem uma idéia básica acerca

de um assunto e, dentre as opções disponibilizadas pelo site, ele obtém as informações de seu

interesse de forma rápida e objetiva. Interatividade, para o grupo pesquisado, implica em ter

disponível ao usuário ampla variedade de informações e poder acessá-las rapidamente. Neste

sentido, significa poder movimentar-se de acordo com suas preferências ou vontades. Ir e vir de

um lugar a outro.

Implica, também, em mostrar qual ou quais caminhos o usuário deve seguir a fim de obter as

informações que lhe sejam relevantes ou pertinentes à busca em questão. Tal como num

relacionamento, faz-se necessária a existência de pontos de referência para saber o que já foi

visto, ou acessado, e poder retomar ao ponto de origem ou ir a algum outro lugar. Implica em

prover mecanismo para que o usuário não se perca durante a navegação. As afirmações a

seguir ilustram estes aspectos.

M: Interatividade é você conseguir chegar rápido às informações ....

M: É. você ter poder de enxergar o que tem e chegar e mais rápido.

C.: ...é como ele falou: em qualquer lugar você pode ir em qualquer lugar. Tem de ter a facilidade de
quando você tiver lá embaixo e não se perder.

43 N.A: 'Sugestões fornecidas pelo site' é a expressão usada pelo autor desta tese para traduzir para o português o termo
inglês 'cookies'.
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C.: De repente você baixou tantos sub-menus que você fala:" Onde é que eu comecei mesmo? "...

M :...se tem um link que é mais importante que os outros, você quer induzir a pessoa a clicar, se ele
tiver mexendo mais, isso é uma coisa boa. Ele tá facilitando a interação. Tá falando:" Olha, clica
aqui, tô aqui, que aqui é o caminho ".

F: É apertar um botão e chegar direto no que eu quero.

4.2 Relacionamento contínuo - É definido como um conjunto de ações em que o usuário da

mídia, televisão ou um livro, desliga-se do mundo a sua volta, ou não se apercebe de suas ações

em razão de seu alto grau de envolvimento com seus atos em curso. As passagens abaixo

ilustram estes aspectos.

F: Não é como uma história, que você vai se envolvendo. Num computador você vai clicar pra abrir
uma outra página. Então não é uma relação continua, que vai permitir se desligar.

Mod: Essa descontinuidade, essa quebra, é uma coisa que dificulta essa interação?

F: Acho que sim. Você não vai se concentrar tanto tendo tantas vezes, interrupções. Você presta
atenção mas não vai de forma nenhuma se desligar.

C.: A não ser que você esteja muito bitolado por um assunto fora do comum. Não importa o quanto
demorar, o cara tá olhando alucinado ....Por mim, só num joguinho acho que você fica assim, tão
preso. Pela sequência, pela dinâmica.

F :...Então aquilo ali você vai se concentrando pra como fáfazendo aqui e aí você se desliga ...

Relacionamento contínuo implica deste modo em movimentos contínuos inerentes à tarefa em

questão. No caso de jogos de computador, o usuário está em constante movimentação, seja

esta manual ou corporal. Não há interrupções que possam gerar a descontinuidade de

movimentos. O movimento existe sempre, é o normal. Nesta situação, quando o movimento

está incorporado à tarefa de forma contínua, o usuário se desliga. Está então num movimento

ou relacionamento contínuo.

4.3 Familiaridade com o assunto - O conhecimento prévio sobre o assunto em questão toma

a pessoa mais atenta e envolvida com a informação requerida. Tal mecanismo implica na ação

automática quanto aos movimentos a serem feitos e facilita o entendimento. A ação já se

encontra incorporada no indivíduo quanto à realização da tarefa. Usuários de um determinado

jogo, por exemplo, por estarem mais familiarizados com os comandos, regras e normas, não
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têm sua atenção dispersa. Concentram-se naquilo que deve ser feito, segundo as regras

existentes. Não perdem tempo para entender as normas do jogo, o que sena uma

descontinuidade ou interrupção.

As exposições seguintes revelam os pontos acima.

M: ... você tem a possibilidade de tá se comunicando com um amigo e a sensação de presença é total
porque como você conhece a pessoa e sabe que tá por trás daquilo ...

Mod.: Mas e esse movimento das mãos?

F: Você faz meio que automático e nem presta atenção. É automático.

C.: É verdade. Eu faço no teclado. Você não percebe. Chega doer os dedos. Você não percebe.
Quando você vai perceber, você fá na mesma posição há meia hora.

Quanto à WWW-Internet, o principal fator a impedir a familiaridade com o assunto tomando-se

por base os jogos eletrônicos é a lentidão, o tempo de espera. Para o grupo, esta lentidão de

resposta impede a ação automática por criar uma descontinuidade entre a ação solicitada e a

resposta esperada. O usuário tem tempo para pensar em outras coisas. Este tempo extra,

decorrente da ação solicitada e da resposta obtida, rompe o relacionamento contínuo entre o

usuário e a máquina. O que é evidenciado pela passagem abaixo.

C.: O teu jogo tá carregado no computador. O site não. Pra você ter a mesma velocidade que você
tem num jogo na Internet, ele tem que ter linha de alta velocidade .

4.4 Objetividade - Este conceito significa prover ao usuário da mídia a certeza de qual

caminho seguir a fim de atender a seus interesses na busca por informações. Para tanto, faz-se

necessário que se mantenha a coerência do raciocínio, ou por informações fornecidas ou sites

sugeridos. Exige, também, a manutenção da forma com o conteúdo da informação; evitar a

'poluição visual'. Evitar as informações que não estão relacionadas ao interesse básico. É o

caso de 'coisas piscando' que confundem o caminho a ser seguido.

As seguintes partes das discussões em grupo evidenciam as revelações acima.

Mod.: O que mais que complica essa coisa de navegar aí pelos sites?
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A: A objetividade .... Tem coisa que você fica: "Vou abrir ou não vou? Será que se eu apertar
aqui...?". Muitas vezes tem coisa que você aperta e vai fazer um link com um outro site e não aquele
site que você tá... Você tá numa linha de raciocínio, você aperta e vai pro outro site? Pô!

Mod: O que é coisa piscando?

F: Sobe e desce...

A: '" Você não sabe se acompanha esse ou se vai clicar ali. Eu acho que confonde. Muita poluição
visual. Nada a ver. Isso realmente você acaba se distraindo, é uma coisa que não é sua finalidade e
não facilita. Dificulta. Você não vai diretamente ao assunto .....

A: ....me explica o que eu quero saber, depois a gente conversa ....Que se começa afazer uma história
em volta, aquilo lá pode deturpar o que você quer saber nofinal.

C.: Os sites deveriam ter uma versão: sem rodeios e com rodeios. 44

Em suma, a fim de manter a objetividade e consequentemente facilitar a navegação, os sites

precisam ter uma organização visual propícia aos interesses do usuário.

4.5 Mapeamento de acesso - Esta categoria diz respeito ao site mapear os assuntos de seu

interesse. Este mecanismo sinaliza ao usuário novas informações relacionadas ao seu interesse.

É, ao mesmo tempo, algo que agrada e desagrada. Agrada porque revela de forma automática

assuntos de interesse e desagrada por ser considerado um instrumento que monitora, observa as

ações de quem usa. Segundo os participantes do grupo, esta ferramenta tira a sensação de

privacidade, têm a sensação de que alguém está tomando conta deles. A aceitação frente a esta

ferramenta é duvidosa. Alguns manifestaram interesse e não se importaram com tal situação,

outros mostraram-se incomodados com tal.

Estas revelações são suportadas pela discussão abaixo transcrita.

M: Tem uma coisa que é engraçado no site, alguns têm, que é o site que ele mapeia seu acesso ...Isso
por um lado é bom e por outro não é bom, que é assim, você entra no site ele sempre procura coisas
sobre desenho, vai. Daí, quando você abrir o site de novo, ele vai jogar já, a mensagem de desenho
animado pra você: -o, tem isso aqui! Essa semana tem isso aqui!". Isso é bom e também não é.

Mod: Por que que é bom e também não é?

44 N.A: Este comentário teve conotação pejorativa. Foi dito em tom jocoso.
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M: É bom porque se você é uma pessoa que gosta sempre de ver isso e que tá por dentro desse
assunto, ele já te dá o Iink e às vezes não é bom também porque você acaba sendo atropelado por
coisas novas ...

C: Eu não gosto disso não.

C: Parece que tá sendo observado, monitorado.

C: Parece que tem alguém tomando conta de você e dizendo o que você tem que ver.

A: Porque tá sendo manipulado.

C.: Os caras sabem tua vida inteira ali. ....

Mod.: E como é que vocês se sentem?

F: Normal, porque hoje em dia, por exemplo, a gente que estuda no Mackenzie, tanta coisa que você
recebe em casa é tirado do cadastro lá do Mackenzie. Isso é uma coisa normal. Mas meio
desconfortável Tendo esse tipo de atitude também na Internet eu acho que é uma coisa negativa.
Você se sente meio que invadido.

C.: Tem stte que o nego pergunta:" Você que receber informações?" Aí concordo .

o acima exposto parece revelar que o principal problema não é receber a informação de forma

automática nem que o site conheça seu perfil, mas sim que isso ocorra sem a permissão do

usuário. O usuário quer ter controle sobre a situação.

5. Controle sobre a situação. Movimentos, pelas mãos, que possibilitam ao usuário comandar

suas ações equivalem a que ele tome suas próprias decisões. Isto aumenta sua concentração e

envolvimento com o assunto em questão, fazendo-o sentir-se parte da situação. O ato de

comandar suas próprias ações toma a experiência mais rica, mais realista, gerando a sensação

de inclusão na ação, o que leva à maior sensação de presença.

Esta descoberta é suportada pelas seguintes passagens das discussões:

Mod.: F, você falou uma coisa de movimento. Que você comanda o jogo, que você lá no movimento ...

F: Você tá interagindo. Você tá tomando as decisões daquele personagem. Isso te força a se
concentrar naquela história efaz você sentir o personagem do jogo.

F :...Comanda ....Tem uma sensação mais realista do que tá acontecendo. Esse movimento faz você se
colocar na ação ali e se sentindo presente.
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6. Organização Visual. Esta categoria, também relacionada à navegação, é responsável por

facilitar o acesso à informação, sua melhor compreensão e visualização do caminho a seguir,

acessar ou a navegar. A boa organização visual facilita o aprendizado quanto a como

movimentar-se no site. Tende a aumentar a lembrança e formar uma atitude positiva frente ao

patrocinador do mesmo, como é o caso do Banespa. Por outro lado, aqueles com organização

visual confusa tendem a formar uma atitude negativa para com a marca envolvida, por exemplo

oUOL.

As tanscrições seguintes suportam essas características da organização visual.

C.: De repente você baixou tantos sub-menus que você fala: "Onde é que eu comecei mesmo?" ... a
página da UOL. Aquilo lá é uma salada.

C.: ...você fica só olhando e lembra: "Onde é que eu vou? Onde é que está aquela revista que falaram
pra mim que tinha?" ...Era melhor que fossem assim: revistas, lazer. É mais fácil. Você vai
direcionando ....

C. :...no site do Banespa, é mais fácil porque ele agrupa tudo que você precisa fazer, num cantinho da
tela. O básico tá ali. A hora que você entrar num assunto, se você precisar de mais alguma coisa, vai
tá num site no outro cantinho. Então você assimila que aqui é principal e aqui é secundário.

Organização visual refere-se, assim.,à separação de assuntos ou tópicos expostos pelo site. É a

forma pela qual as informações estão organizadas e expostas a fim de manter a busca e

aquisição de informações sobre um assunto sem ocasionar a dispersão do raciocínio. Além

disto, tal separação deve manter-se constante em todo o ambiente da informação mediada,

como por exemplo: as propagandas na parte inferior da tela, o menu principal no centro e a

barra de navegação embaixo, mantendo-se esta organização fixa durante toda a navegação no

site.

As discussões abaixo suportam esses achados:

A: ...Perde a linha de raciocínio. Pra mim o site ideal é o seguinte: "Quer fazer propaganda? Faz.
Em cima, o banner. Todas as propagandas vão ser lá em cima".

A: ... aquilo troca de lugar.

C.: Ele (o site do Banespa) é bem dividido. Você consegue ver pra que sistema operacional você vai
querer o software, então já tem as subdivisões que já te mostra ...É bem bolado, é rápido. Ele tem
propaganda que não atrapalha.
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7. Qualidade da imagem. Refere-se à resolução da imagem ou fotografia. Quanto melhor a

resolução e maior o tamanho da imagem maior o potencial de contribuir para o estabelecimento

da sensação de presença. A imagem precisa refletir de forma realista o objeto que representa.

Em termos de imagem, aquelas que representam objetos reais são mais positivas quando em

comparação com ilustrações para a formação da sensação de presença. Por outro lado, a baixa

qualidade da imagem gera uma atitude negativa, 'sensação de raiva'. O usuário fica

decepcionado. Estes revelações estão suportadas por partes das discussões de grupo abaixo

destacadas.

Mod.: O que mais impede essa sensação de presença?

M: A foto é menor.

C.: Nem nos filmes dá uma sensação de presença, porque eles são de tão baixa qualidade e pequenos,
que some na tela. É de muito baixa qualidade.

Mod. : Mas a sensação que isso te dá?

C.: Dá raiva. É que você queria tanto ver, chega na hora, aquela porcaria e você: "Que raiva ".

F: É horrível ....

A: .. .pra mim, quanto maior, melhor.

Mod.t.cltalando em termos de realidade de imagens, é uma coisa que conta?

M: Com certeza, tem que ser real a imagem.

Mod.: ... o que eu quero saber, essa sensação de presença é coisa de imagem real ou é coisa da
imagem simbólica?

Todos responderam imagem real.

C.: Eunão vou ficar rodando em sites pra ficar vendo ilustração de alguma coisa. Não vou.

8. Coordenação motor-sensorial. Esta categoria engloba tanto movimentos realizados pelo

usuário da mídia como os aspectos visuais e cognitivos de forma conjunta. Releva, assim, a

coerência dos movimentos em função das características visuais, as pistas que o site provê

sobre como navegar, a fim de facilitar os esforços cognitivos.
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A falta de coerência das informações solicitadas com as obtidas pelo usuário, mais movimentos

desnecessários e longos induzem à formação de atitude negativa para com o ambiente mediado

por computador. A visita a um site implica interesse por um assunto específico e, para atender a

esta busca, o mesmo tem que responder às solicitações realizadas de forma objetiva, não deve

fornecer informações outras que não aquelas relacionadas ao foco de interesse.

Uma vez que a busca por informações necessariamente requer movimentos, o uso das mãos

para executar a navegação, movimentos desnecessários como 'fechar' páginas não solicitadas

obrigam o usuário a executar pensamentos diferentes daqueles relativos ao entendimento do

assunto sob busca. Tal ocorre por exigir a interpretação da nova informação e concluir que esta

não está relacionada a seu interesse básico.

Também exige que ele mude seu foco de atenção, da informação relacionada a seu interesse

para o local que permite eliminar tal informação, o ato de fechar o site não relacionado a seu

interesse básico. Esta ação obriga-o a desviar sua atenção do centro da tela para a parte

periférica da mesma, para as bordas. Isto força a movimentos mais longos e desnecessários, isto

é, movimentos não relacionados à aquisição de informações relevantes.

As evidências a seguir são indicadoras das descobertas supra mencionadas:.

A: Eu acho que a única maneira é a linha de raciocínio da pessoa em relação aonde você vai querer
chegar .... Você tem que efetuar mais movimento.

Mod.: E aí qual é a sensação que isso te gera?

C.: aqueles sites que abrem 5páginas juntas. Pô, dá muito trabalho você fechar as 4 que você abriu
atrás isso que é chato.

A: Você tem que abrir 3 outras páginas pra conseguir chegar naquela final. Aí cansa o movimento de
braço.

C.: Nem é movimento de braço, acho que é mais encheção de saco de fechar.

A: ...é ser objetivo. Você vai procurar uma coisa, tem que passar 3, 4, 5 janelas. Eu acho isso
irracional. Pra mim não serve.

I
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Movimentos naturais, aqueles que o ser humano faz em seu dia a dia, como os circulares e não

os horizontais nem verticais, prevalecem sobre aqueles não naturais. Movimentos naturais

refletem as ações incorporadas ao longo da vida. Por exemplo, é mais natural ao ser humano

movimentar braço e mão do que usar os dedos com as mãos paradas ou imóveis, situação esta

evidenciada pela passagem abaixo

M: ... Agora se você descer uma tela, alguma coisa e tivesse que dar um Control Alt Del Fi ia ser
pior que o mouse...Se você falar que tivesse que apertar Control Shift Alt Fi pra poder descer a
página, o mouse ia ser o supra sumo.

Quanto mais o site exigir movimentos naturais, ou ações naturais, maior é a familiaridade

gerada o que leva o usuário da mídia a não se distrair de seu objetivo primário que é a

aquisição de informações relativas a seu interesse, pois a execução de ações não naturais força

o usuário a pensar em como executar o movimento, o que muda o foco de atenção, exigindo

pensamentos dissociados da compreensão das informações necessárias a seu interesse sob

investigação. A discussão a seguir evidencia esses pontos.

Mod.: Efalando do movimento do braço, né? A facilidade de movimentar num site via mouse .... isso
pode ser um entrave ou umfacilitador?

A: Facilitador sim.

A: Se tiver mais fácil de correr página por página sem ficar toda hora na barra de rolagem, eu acho
que facilita mas o maior problema pra mim é a rolagem.

Mod.: Mas vocês estavam falando que o mouse e o braço acabam sendo um instrumento de ligação. E
como é quefica esse instrumento de ligação?

A: É mecânico. É que nem pisar na embreagem e trocar de marcha. É muito involuntário.

9. Formas de pensar. O 'pensar' enquanto relativo ao uso da WWW-Internet, para este

grupo, apresenta-se de forma variada, implicando significados diferentes. Estas variações são a

seguir apresentadas em três sub-itens:

9.1 Entender a lógica do ambiente mediado - Refere-se ao esforço realizado pelo usuário

para entender a lógica de como as informações mediadas estão relacionadas entre si. Quais

caminhos seguir, onde posicionar o mouse. Este esforço suscita atitudes negativas para o site

em questão. As passagens abaixo ilustram esses aspectos.



146

A: Tem sites mais complicados, que você não sabe onde a pessoa que fez quer chegar. Você tem que
efetuar mais movimento.

Mod.: E que sensação isso dá?

A: Sensação de que a pessoa não foz um bom trabalho.

C: Por exemplo: aqueles sites que abrem 5páginas juntas. PÔ, dá muito trabalho você fechar as 4
que você abriu atrás. Isso que é chato.

A: Você tem que abrir 3 outras páginas para conseguir chegar naquela final. Aí cansa o movimento
de braço.

C: Nem é movimento de braço, acho que é mais encheção de s... de fechar.

A: ...Tem coisa que você já fica: "Vou abrir ou não? Será que se eu apertar aqui...Z" Muitas vezes tem
coisa que você aperta e vai fazer um link com um outro site e não aquele site que você está? PÔ! Você
está numa linha de raciocínio, você aperta e vai pro outro site? Pô!

A: ...A impressão de estar 'perdido' ou sem direção faz com que as pessoas parem para pensar na
lógica do site, deixando de interargir em profundidade com ele.

9.2 Pensar ou raciocinar frente a desafios colocados pelo site - Pensar a respeito do

conteúdo ou quanto a situações geradas pelo ambiente mediado implica esforços cognitivos

para a realização de tarefas. Assim, situações que exijam a realização de etapas de forma

contínua com objetivos ou finalidades bem definidos evocam atitudes positivas para com o local

em questão, é o 'gostar de'.

Desta feita, com base em um assunto de interesse começa-se a prender a atenção do usuário

por um mecanismo de envolvimento crescente. Há um conjunto de tarefas a realizar de forma

sequencial. Ocorre a congruência cognitiva entre o site e seu usuário. Sabe-se claramente qual é

o objetivo a ser atingido e quando este for atingido.

As duas seguintes transcrições indicam os pontos citados.

A: O site da GM é sensacional! ... Você vê o carro de todos os ângulos, de todos os tamanhos eles dão
o software pro cliente em potencial. Ele monta o carro dele e manda para a concessionária .

A: ...O carro ia se dividindo daí onde você clicava, aparecia os opcionais daquela pasta. Muito bom.
Sensacional. E depois as cores do carro que você queria. Ia aparecendo todas as cores que você
queria ...
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7. Qualidade da imagem Quanto melhor a resolução e maior o tamanho da imagem, mais
facilmente o usuário a compreende. Isto incorre em atitudes positivas
frente ao site.

8. Coordenação motora É a conjugação do sistema visual com movimentos, neste caso, braço I

sensorial e mão. A visão é um guia da ação. Quanto mais natural for este
relacionamento, mais a atenção se prende a assuntos de interesse. Por

I outro lado, a existência de movimentos não naturais desvia o
pensamento para como executá-los em vez de como interpretar as

I
informações.

9. Formas de pensar: A WWW-Internet apresenta várias forma de pensar.

9. LEntender a lógica do site É o esforço feito para entender como o site funciona.

9.2 Pensar ou raciocinar frente É o pensar para o entendimento das várias etapas de uma tarefa
a desafios colocados pelo necessária à consecução do objetivo. Isto gera um envolvimento
site crescente pois está claro o que deve ser feito, como fazer e quando

está feito.

9.3 Pensar enquanto Duas sub-categorias aqui existem: o pensar (a) para a aquisição de
aprendizado conhecimentos de alta relevância, estimulando atitudes positivas e (b)

para a obtenção de informação de baixo interesse pessoal, o que pode
gerar atitudes neutras ou negati vaso
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9.3 Pensar enquanto aprendizado - Esta forma de pensamento subdivide-se em (a) aquisição

de conhecimento para assuntos de relevância pessoal, o que leva a uma atitude positiva e (b)

aquisição de conhecimentos para assuntos de baixa relevância pessoal. A partir dos comentários

do grupo não é possível afirmar se a atitude formada é neutra ou negativa, mas não é positiva.

As próximas duas transcrições evidenciam o item 'a'.

M: ...Ele (o site) abre a janela passando a informação e ele te dá uma instrução: ou você fecha a
janela ou você clica pra voltar o site ...

M: Se tem um link que é mais importante que os outros, você quer induzir a pessoa a clicar e se ele
tiver mexendo mais, isso é uma coisa boa. Ele tá facilitando a interação ....

As três passagens abaixo suportam o item 'b'.

C: De repente você baixou tantos sub-menus que você fala: "Onde é que eu comecei mesmo?" Por
exemplo, o que eu não gosto, a página da UOL, o portal da UOL. Aquilo lá é uma salada.

Mod.: Por quê?

C: É muita informação.

A geração de atitude positiva apresenta-se dependente da relevância do assunto, o que é

condição básica, e do envolvimento criado que pode ocorrer pela proposta de desafios a

cumprir para atingir a um fim específico ou por prover mais informações acerca do assunto

relevante à medida que o usuário quiser. Isto é, a possibilidade de executar as tarefas em seu

próprio ritmo e interesse detém alta probabilidade de suscitar atitudes positivas frente ao site.

Resumo: As discussões de grupo revelaram nove categorias emergentes para a formação da

sensação de presença, vide Tabela 11, que se apresentam interrelacionadas sequencialmente. As

categorias (1) Fonte de informação e (2) Relevância da informação evidenciam o interesse

básico de estar na WWW-Internet, qual seja: a busca por informação relevante. Em seguida, o

grupo formado por (3) Funcionalidade, (4) Navegação, (5) Controle sobre a situação e (6)

Organização visual revela que a manutenção do interesse deve se dar de forma contínua e

interativa a fim de se criar uma ligação psicológica e sensorial entre o usuário e o ambiente

mediado.
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A classe formada pelos fatores (7) Qualidade da informação ou imagem e (8) Coordenação

motora-sensorial ilustra o fato de que imagens de baixa resolução, má qualidade, e a

dificuldade de se achar o ponto de onde clicar para a continuidade da navegação podem gerar

sensações negativas e mudar o foco de atenção do usuário da informação relevante para

pensamentos periféricos como "onde devo clicar", o que pode interromper a geração da

presença.

Por fim, a categoria (9) forma de pensar indica que dificuldades em entender o funcionamento

da lógica do site é algo que compromete a criação da sensação de presença.

A Tabela 12 apresentada a seguir, lista resumidamente as conclusões sobre categorias

emergentes.
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9.2 Pensar ou raciocinar frente É o pensar para o entendimento das várias etapas de uma tarefa
a desafios colocados pelo necessária à consecução do objetivo. Isto gera um envolvimento
site crescente pois está claro o que deve ser feito, como fazer e quando

está feito.

9.3 Pensar enquanto Duas sub-categorias aqui existem: o pensar (a) para a aquisição de
aprendizado conhecimentos de alta relevância, estimulando atitudes positivas e (b)
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Tabela 12: Conclusões sobre categorias emergentes

I. Fonte de informação A WWW-[nternet tem como principal uso a busca por informações:
para a atualização profissional e acadêmica.

2. Relevância da informação O interesse para um assunto específico é fator primordial à escolha
do site a ser visitado. O usuário tem um objetivo e age para atendê-lo.
Esta categoria é derivada da anterior.

3. Funcionalidade Com o objetivo determinado, espera-se que o site visitado forneça
informações relativas ao interesse e, que seja de fácil navegação.
,Abrir' páginas não relacionadas ao assunto de interesse é
considerado anti-funcional.

I

4. Navegação: Navegar pela WWW-Internet indicadoresI requer _marcas e que
forneçam pistas de onde se está para onde se quer ir, tal qual um
mapa. Neste ambiente, os indicadores podem ser índices, menus e
etc ..

I

4. 1 Interati vidade Significa ter a possibilidade de movimentar-se pelo site de acordo
com a preferência de forma rápida e objetiva. É poder ir e vir sem se
perder.

4.2 Relacionamento contínuo Implica em obter as informações de forma contínua, sem
interrupções. Isto gera imersão no ambiente mediado e faz com que
se desligue dos estímulos não mediados.

4.3 Familiaridade com o Conhecer previamente um assunto implica em maior atenção e
assunto envolvimento. O usuário mentalmente antecipa a informação que

I receberá. Esta expectativa fortalece o relacionamento contínuo
Homem-Computador.

4.4 Objetividade Significa indicar qual caminho o usuário deve seguir para atender a
seus interesses na busca por informações. O excesso de informações
não relacionadas ao interesse, como propagandas, geram confusão de
qual rota seguir.

4.5 Mapeamento de acesso Neste caso, o site provê automaticamente informações relevantes ao
usuário. Enquanto alguns consideram como invasão de privacidade,
outros sentem como algo prático.

5. Controle sobre a situação Possibilitar que o usuário comande suas próprias ações aumenta seu
envolvimento e faz com que se sinta parte da situação mediada,
enriquecendo a experiência e gerando maior presença.

6. Organização visual Facilita a visualização das informações providas pelo site por agrupá-
las segundo uma classificação facilmente percebida e compreendida.
Há clara distinção entre propagandas, assuntos centrais e periféricos.
Isto aumenta a lembrança e forma atitudes positivas.
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25.2 Segunda Fase: Comparação das Categorias Emergentes com os
Objetivos Específicos

Esta fase da análise segue a proposta de Spiggle (1994, p. 493) que propõe a comparação das

categorias emergentes reveladas pelas discussões de grupo com os objetivos da pesquisa.

25.2.1 Análise do Objetivo Específico -1

Investigar qual variável, ou conjunto de variáveis, é de maior relevância para estabelecer a
sensação de presença: se variáveis motoras-sensoriais, "mouse": variáveis visuais como
imagens, textos, cores ou varáveis sonoras como intensidade, modulação, tonaliade.

A variável de maior importância é a relevância da informação, pois a análise dos sites mais

visitados revela que o de pontuação máxima foi o uso do e-mail daMandic.mandic.com.. o

que depois foi consenso geral entre os participantes. Sua caracteristca básica é prover

informações de alta importância ao usuário, gerando forte ligação psicológica entre uma e outra

parte. As transcrições abaixo ilustram esta assertiva.

M: Conhecer o que tá por trás do que tá escrito: é uma pessoa, é pessoal o negócio. Não é a letra
que está lá. É alguém que escreveu, é alguém que eu gosto. Assim: os e-mails que a mandic me manda
de presença de conta não tem essa sensação de presença como um amigo meu de 10 anos. Então é
isso: é a relação, afetividade, é o afeto que você tem... Você sente a pessoa do seu lado. Chega um
momento que você tá lendo, você começa a imaginar as coisas que ela tá contando ....

A: ...Outro dia eu entrei naquele que você pega uma pessoa que tá conectada lá, ficamos conversando
horas. Não tinha nenhum ponto visual, mas eu via a pessoa falando na minha frente. Aí dá essa
sensação.

Mod.: Por quê?

A: Porque nossa mente tá criando a imagem. Quando a imagem vem na sua cara assim, você fica
disposto a aquela imagem que já tá formada na sua frente ...Quando a pessoa tá falando, tipo,
colocando um assunto, parece que, por você conhecer a pessoa, você tá num bate-papo, direto assim.
Você visualiza.

Além disto, tais passagens revelam ainda que (1) a relevância da informação minimiza ou

elimina a influência de fatores como cores, imagens e formas e (2) que a presença em

ambientes de baixa exposição sensorial está de acordo com a teoria de alocação de recursos

cognitivos, a qual enfatiza que informações textuais requerem o uso de partes específicas do
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cérebro, o que evita o conflito de usar os mesmos recursos para o processamento do mesmo

estímulo. Isto facilita a formação de imagens mentais, o que demanda recursos cognitivos

outros que não os necessários à leitura do texto.

Essas transcrições mostram, ainda, que o fator "Formas de Pensar" influi na formação de

presença, pois, ' ...imaginar as coisas que ela tá contando ... ', como afirma um dos entrevistados,

implica em raciocinar sobre um assunto ou informação, o que gera envolvimento.

As variáveis Qualidade da imagem e Organização visual também contribuem para

estabelecer e manter a sensação de presença. A passagem abaixo evidencia este ponto.

Mod.: Agora, nenhum dos sites te proporcionou uma sensação de presença?

M: Eu acho que sim. Eu estava acessando esses sites. Eu estava acessando o site de viagem, uma ilha
na Escócia. Tinha diversas fotos do lugar. Super legal! Me liguei assim. Liga o lado direito do
cérebro e você se esquece complemente.

Este site apresenta fotos de alta resolução gráfica, ou alta fidelidade de imagem. A expressão

' ...você se esquece completamente' é forte indicador de que o participante "desligou-se" do

ambiente fisico a sua volta, situação esta que evidencia elevada imersão e saturação sensoriais

característcas estas da sensação de presença quando estabelecida.

25.2.2 Discussão do Objetivo Específico-1

As principais variáveis para a formação da sensação de presença são (1) relevância da

informação, (2) formas de pensar, (3) 'gostar de', (4) facilidade de navegação e (5) tempo de

resposta às solicitações.

Receber informações relativas a um assunto de interesse mantém o pensamento concentrado e

aumenta a atenção. Isto gera maior ligação psicológica entre o indivíduo e o site, fatores estes

considerados críticos para o estabelecimento da sensação de presença. O contrário, receber

informações não condizentes à busca, que implica esforços outros não relacionados à execução

da tarefa em questão e perda de tempo, apresenta alto potencial para a dispersão do
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pensamento, gerando sentimentos negativos como raiva e dificultando a formação desta

sensação.

Neste sentido, o usuário, quando detém conhecimento prévio sobre um objeto e/ou fonte de

informação que lhe é relevante, está mais predisposto a receber as informações.

Observa-se que a caracteristica básica do e-mail é que a informação recebida é altamente

pertinente aos interesses do usuário, gerando um estado de congruência psicológica, como

quando um ente querido responde ou envia uma mensagem. Isto ocorre em razão do e-mail

atender às suas solicitações. Efeito oposto ocorre quando ele recebe informações contrárias a

seus interesses, por exemplo, quando é notificado sobre uma conta a pagar.

Desta feita, o uso do e-mail implica em troca de informações, como em uma conversa, em

torno de um assunto central, ou básico. Duas partes trocam informações entre si sobre algo de

interesse mútuo. Este mesmo princípio pode ser aplicado ao relacionamento entre pessoas e

ambientes mediados por computadores. A substituição de uma das partes por uma entidade

virtual, presença como ator social, implica num relacionamento sobre um assunto de interesse

comum às partes envolvidas.

Este relacionamento é reforçado e mantido pela facilidade com que se navega pelo site, pois

isto implica saber qual caminho percorrer para a obtenção da informação desejada, gerando um

vínculo psicológico devido à construção do raciocínio etapa por etapa. Esta construção é

facilitada à medida em que o site atende prontamente às solicitações do usuário, o ato de clicar

e receber novas páginas ou informações. Isto gera a ilusão de "ir" ou "estar indo" ou de estar

navegando.

A demora para responder às solicitações rompe o raciocínio estabelecido porque desvia o

pensamento. O usuário fica pensando no quão demorado é o ambiente virtual em responder à

informação requerida em vez de pensar no assunto em investigação.
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Assim, a variável tempo de resposta à uma solicitação feita facilita o relacionamento, pois

interações pessoais têm por característica respostas imediatas, tal qual numa conversa entre

conhecidos. Mesmo um site entregando informações de alta relevância, se for lento para

atender à solicitação apresenta o potencial de tomar o usuário impaciente, o que induz

pensamentos outros não relacionados ao assunto de interesse e, consequentemente, gera no

indivíduo estados emocionais negativos como 'raiva', levando ao rompimento do vínculo

cognitivo entre ele e o ambiente virtual.

Da mesma forma que no relacionamento entre indivíduos, a interação entre os envolvidos deve

ser tal que mantenha o envolvimento via interesses comuns. A facilidade de navegação ou de

busca por informações relevantes juntamente com tempo de resposta rápido são fatores críticos

e essenciais ao estabelecimento e manutenção da sensação de presença.

Resumo: Um site pode ser considerado como um e-mail expandido, pois, ao atender às

solicitações do usuário em tomo de um assunto relevante gera a sensação de relacionamento,

de uma conversa, o que leva à sensação de presença.

25.2.3 Análise do Objetivo Específico -1a

Uma vez investigado o conjunto de variáveis para estabelecer a sensação de presença,
examinar como os elementos deste conjunto se combinam para fortalecer de tal sensação.

A situação do e-mail descreve a combinação para o estabelecimento da sensação de presença,

pois a importância da mensagem, ou relevância da informação, faz com que o usuário preste

atenção a um assunto específico, o que o força a manter-se numa linha de raciocínio específica,

é a ocorrência do pensamento centrado no conteúdo da mensagem.

Neste caso, a combinação destas categorias é facilitada por outros elementos como a

funcionalidade do site, que mantém a objetividade do relacionamento evitando a entrega de

informações não pertinentes ao assunto em foco. A passagem seguinte ilustra as consequências

da falta de funcionalidade.
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F :...Estamos num site de universidade e você quer clicar pra você ver os cursos que a universidade
oferece. De repente você clica lá e não aparece aquilo que você quis procurar. Aí fica chato que, além
de demorar, acaba vendo aquilo que você não queria ver.

F: Você quer ver um assunto, ele te abre mais pra dez lugares.

A abertura de páginas com informações discrepantes ao assunto em questão desvia o

pensamento por exigir que o usuário mude o raciocínio para entender este novo conjunto de

informações. Esta mudança do raciocínio, ou sequência de pensamento, rompe a ligação

psicológica entre o usuário e a mensagem, o que diminui ou cessa a sensação de presença

estabelecida.

Uma vez estabelecida a sensação de presença, faz-se mister mantê-la, o que é feito pela

interatividade. Esta variável é responsável pela movimentação do usuário de acordo com suas

preferências ou interesses. É a possibilidade de ir e vir de um a outro lugar. Este elemento

mantém a ligação psicológica entre o usuário e mensagem e é responsável por sustentar a

congruência da forma de pensar para com as informações de interesse do usuário mantendo-se

assim a presença estabelecida.

M: Interatividade é você conseguir chegar rápido às informações ...

A interatividade leva a um estado em que o usuário se desliga do mundo a sua volta e se

concentra em seus atos em curso. Este estado é aqui definido como relacionamento contínuo,

que é outra categoria que assegura a condição de presença.

Mod.: Essa descontinuidade, essa quebra, é uma coisa que dificulta a interação?

F: Acho que sim. Você não vai se concentrar tanto tendo tantas vezes, interrupções. Você presta
atenção mas não vai deforma nenhuma se desligar.

~ manutenção do relacionamento contínuo é influenciada pela familiaridade que o usuário

tem acerca do assunto e de suas habilidades quanto à execução de uma tarefa. Estes dois

fatores juntos permitem que o usuário mantenha-se concentrado nas suas atividades em curso

pois evita que ele redirecione seus pensamentos para atividades não condizentes com a tarefa

em questão, como aprender onde clicar ou aprender as regras daquele site. Estes desvios de

ação implicam em redirecionamento do raciocínio que por sua vez leva a descontinuidades ou

interrupções da tarefa em curso.
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Mod.: E esse movimento das mãos?

F: Vocêfaz meio que automático e nem presta atenção. É automático.

Relacionada à familiaridade está a objetividade com que o site provê informações ao usuário.

A ausência desta pode levar a raciocínios díspares, como ilustrado a seguir.

A: ...me explica o que eu quero saber, depois a gente conversa ....Que se começa a fazer uma história
em volta, aquilo lá pode deturpar o que você quer saber no final.

C: Os sites deveriam ter uma versão: sem rodeios e com rodeios.

Finalizando, a facilidade da movimentação pelo site é resultante das pistas fornecidas pelo site

de onde clicar, o que é a coordenação motora-sensorial. Assim, o ato de clicar é a ação a um

comando cerebral proveniente da visão. Quanto maior for a interação visão-mão-mouse mais

fácil será a navegação pelo site e mais concentrado estará o usuário nas informações. Este

estado aumenta a congruência cognitiva homem-máquina, com a experiência bem sucedida, o

que gera sentimentos positivos levando à maior sensação de presença.

A: Eu acho que a única maneira é a linha de raciocínio da pessoa em relação aonde você vai querer
chegar ... Você tem que efetuar mais movimento.

Mod.: E aí qual é a sensação que isso te gera?

C :...aqueles sites que abrem 5páginas juntas. PÔ,dá muito trabalho você fichar as 4 que você abriu
atrás .... isso é chato.

A: Você tem que abrir 3 outras páginas pra conseguir chegar naquela final. Aí cansa o movimento de
braço.

C.: Nem é movimento de braço, acho que é mais encheção de s... de fechar.

25.2.4 Discussão do Objetivo Específico -1a

Faz-se mister haver interesse, alta relevância pessoal, por um assunto específico que motivará o

usuário a recorrer à WWW-Internet na busca por informações relativas ao seu interesse. Esta

motivação implica na busca por informações que de alguma maneira relacionam-se ao assunto

em questão. É, pois, um comportamento exploratório, e não um por informações específicas.
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Por exemplo, conhecer novas bandas musicais. Em seguida deve-se facilitar o envolvimento.

Isto apresenta alto potencial de ocorrer em função de como as informações forem passadas

para o usuário, o que deve ser de forma a criar uma congruência cognitiva entre ele e o site. As

informações providas devem seguir uma sequência de forma a fazer com que o usuário

raciocine e tenha noções do que esperar que vai receber.

Não pode haver rupturas cognitivas, como quando se abrem páginas não relacionadas ao

assunto de interesse, que devem ser fechadas. Há de haver uma ligação, uma congruência, entre

a cognição e a sequência das informações. É um ato contínuo.

Este envolvimento permanece, ou tem alta probabilidade de permanecer, se o site for funcional

no sentido de prover informações relacionadas ao interesse do usuário. Além disto, a

disponibilização destas informações deve ser fácil de ser visualizada e seguida tal qual um

mapa. Esta dinâmica deve prover caminhos tais que não gerem dúvidas quanto ao que deve ser

seguido. As indicações devem, necessariamente, ser claras e objetivas.

É a forma como as informações estão organizadas na tela do monitor. Se, se fizerem

necessários movimentos estranhos ou não naturais isto fará com que a ligação da mente do

usuário com o conteúdo seja desfeita, em razão da necessidade de mudar o foco de atenção.

Esta mudança romperá a congruência cognitiva estabelecida e dissipará a sensação de presença.

Nesta fase, outros fatores criticos são: a qualidade da imagem e o controle sobre a situação. Se

a qualidade da imagem não for congruente ao esperado, forçará uma interpretação da mesma.

Outras partes do cérebro serão ativadas, fazendo com que a atenção tenha seu foco deslocado

de um para outro assunto. Isto é, as partes do cérebro que estavam ativadas para uma

interpretação lógica e sequencial como o entendimento do conteúdo do site foram agora

deslocadas para a interpretação da imagem, conseguir entender a imagem. Ao passo que a

imagem de alta qualidade ao representar de forma clara seu objeto não requer tal desvio de

atenção, permanecendo o usuário com sua sequência de interpretações.
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Assim, ao refocar sua atenção para identificar os elementos visuais da imagem romperá a

dinâmica do raciocínio e parará com a sensação de presença estabelecida. O usuário precisará

identificar as partes da imagem, se é um homem, uma paisagem etc. Isto é um movimento

consciente que exigirá o uso de recursos cognitivos para outro assunto que não aquele de seu

interesse básico.

Importante, também, é a perda sobre o controle da situação. É o ato de fazer uma solicitação e

não ser atendido, ou porque o site não responde ou responde com algo diferente daquilo de seu

interesse primário. É o caso de quando se solicita mais informações e recebem-se 04 ou 05

páginas de assuntos não relevantes ao envolvimento criado, nem congruentes com a relevância

da informação.

Esta situação além de desfocar a atenção exigirá movimentos extras, como o fechar janelas

abertas. Em termos espaciais, isto exige maior quantidade e amplitude de movimentos, isto é,

mais longos, pois o ato de clicar para fechar uma tela aberta normalmente exige que se

movimente o ponteiro do cursor para o canto superior direito da tela, que é um caminho mais

longo quando em comparação com o ato de clicar algo no meio da tela.

Este maior percurso exige maior grau de atenção, concentração e esforços cognitivos, pois o

símbolo de fechar a tela é de proporções fisicas diminutas, exigindo maior acuidade motor

sensorial. Tem-se que ver e posicionar o cursor no símbolo de fechar a página, isto é, deve-se

acertá-lo com o mouse. Operação esta que exige alta e complexa coordenação motor-sensorial.

É como o ato de acertar "na mosca" de uma alvo.

Por fim, sendo a sensação de presença algo próximo ao conceito de experiência, o tempo de

resposta é um fator crítico e básico. Caso o site seja lento a atender às solicitações feitas,

mesmo que as informações sejam relevantes, esta sensação não se estabelece, ou poderá

romper-se caso tenha sido estabelecida.
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25.2.5 Análise do Objetivo Específico -2

Examinar se associações realizadas pelo usuário da mídia são dependentes da resposta à
solicitação feita e se o 'mouse ' é elemento central ao aumento do grau de associações.

o corpo é a ferramenta principal na comunicação, algo que simula a mente. A relação do ser

humano com uma interface pode ser aquela do corpo com seu ambiente, ou de um cérebro para

outro com algum tipo de conversação. Há uma simbiose entre o homem e o computador que,

diferentemente de outras máquinas, tem "inteligência". Este parceiro inteligente pode se engajar

em algum tipo de conversação (Biocca, 1997, p. 6).

Neste caso, atender a uma solicitação feita implica em uma interação entre o usuário e a mídia,

que é o conceito de presença como ator social na mídia." Há uma conversação, o que significa

um relacionamento entre duas mentes, entre dois cérebros. E esta conversação ocorre pela

interface entre máquina e seu usuário que neste caso é caracterizada pelo uso do mouse. Este

dispositivo junto com o movimento do braço e mão são os responsáveis pela interação, pela

comunicação entre as partes envolvidas. As próximas passagens da discussão em grupo

evidenciam os pontos mencionados.

Mod.: 'F', você falou uma coisa de movimento. Que você comanda o jogo, que você tá no movimento.
No que isso tem a ver com a sensação de presença?

F: Você tá interagindo. Você tá tomando as decisões daquele personagem ....

Mod.:O movimento lá ou o movimento aqui?

F: Não, o movimento lá. Você tá concentrado na tela...Comanda ...Tem uma sensação mais realista
do que tá acontecendo. Esse movimento faz você se colocar na ação ali e se sentindo presente.

Mod.: 'M', o que você acha essa coisa do movimento assim.

M: Ele falou da mão, a mão é a sua única interface do que tá acontecendo.

Mod.: Mas a mão acaba sendo uma extensão, quer dizer, é a tua conexão, ou não.

C.: Eu considero que é.

Mod.: Como que é isso?

45 Vide capítulo de Presença, e Presenca como ator social na mídia, na revisão da literatura desta tese.
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M: É por onde você se comunica.

o ato de associar, como resultante da ação de atender a uma solicitação implica em trazer à

tona uma nova informação, que irá sobrepor-se à anterior, relacionando-se ao conceito de

navegar. Este ato significa organizar informações em relação a um conceito e/ou idéia. Assim,

quanto melhor a organização visual e sua funcionalidade, maior será a associação de idéias em

razão de se manter a congruência cognitiva. Isto é evidenciado pelas passagens a seguir:

C, Esse tucows é muito legal.

Mod.: Por quê?

C: Ele é bem dividido. Você consegue ver pra que sistema operacional você vai querer o software,
então já tem as subdivisões que já te mostra. É tudo bem bolado, é rápido. Ele tem propaganda que
não atrapalha.

Neste sentido, sites que mantém compatibilidade entre pistas, onde clicar, respostas e

atenderem às solicitações, tendem a aumentar o número de associações. Esta situação implica

que o mesmo deve agrupar informações, organizá-las em tomo de tópicos ou assuntos

relacionados a um tema. Precisa, assim, manter o princípio da compatibilidade de proximidade.

Os ambientes mediados que atendem este princípio apresentam-se com alto potencial de causar

maiores associações baseadas nas solicitações feitas. As seguintes passagens suportam o acima

exposto.

A: Eu coloquei mais, Caminhos da Terra mesmo. Não tanto pelas fotos. As fotos são interessantes pra
você imaginar, pra você ter a idéia do contexto. O que mais me chama assim é quando começa a
contar a cultura do povo, o que se passou ali. Pra você saber como é...

A: Últimas Notícias é interessante.

C.: Foi sensacional! Foi um grande achado, esse site.

Mod.: Por quê?

C: Por que ele ia direto ao assunto. O que ele traz é importante.

A: ...eles passaram uma notícia sobre o bombardeio do Iraque ...É uma coisa de interesse também e me
tocou de um jeito que na hora vem aquelas imagens que a gente tá cansado de ver e aquilo me tocou.
Eu fiz até umas preces.

A: Você abre assim, acho que mais simples impossível. Numa linha as notícias. O que vai
acontecendo naquelas horas. Uma notícia que tem interesse.
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C: E você vai clicando. O pessoal fica tipo, o dia inteiro falando em português, o Eliakim Araújo, da
CBS....

A: O si/e da GM é sensacional! Você vê o carro de todos os ângulos, de todos os tamanhos. Todos os
opcionais. Tem até tabela de preço.

A: Ele46 era bem sóbrio, bem moderno ...

Mod.: Por que moderno?

A: Moderno porque começava assim: na tela preta, parecia um encefalograma. De repente passava a
imagem assim, meio nebuloso, aparecia a imagem e sumia assim: "Ofuturo é aqui!" Efeitos visuais.
Deve ser de última geração, pelos efeitos visuais. O carro ia se dividindo daí onde você clicava,
aparecia os opcionais daquela pasta. Muito bom. Sensacional. E depois, as cores do carro que você
queria. la aparecendo todas as cores que você queria .....

25.2.5 Discussão do Objetivo Específico -2

o atendimento das solicitações feitas é fator a aumentar o grau de associações. Atender a uma

solicitação é, em sua essência, atender às expectativas individuais. Assim, ao buscar uma

informação o usuário quer receber a informação que lhe seja relevante, na forma e no conteúdo

que elejulgar conveniente aos seus anseios.

Isto é verificado pelo grau de associação, espontânea e sem indução por parte da moderadora,

do assunto livros com a loja virtual 'amazon', do assunto música com o site 'rollingstones',

'sony' e 'concerto' que informam sobre shows e que oferecem, neste caso, muito mais

informações que os outros, que seus similares.

Verifica-se também que o atendimento pleno à solicitação propicia alta associação em termos

de preferência de site, no tocante a evocar uma atitude positiva. É o caso de quando a

moderadora cita o nome FIAT e um dos participantes do grupo lembra-se e descreve o site da

GM, em detalhes.

Há evidências de que associações são dependentes do uso do mouse, em termos de maior

exigência quanto à obtenção de resposta específica a uma solicitação. Se o site abre páginas

4ó N.A: "Ele" refere-se ao site da GM.
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não relacionadas ao assunto de busca, este é associado a algo ruim, ou não congruente às

expectativas do usuário, pois tal situação ao exigir movimentos extras, o fechar de páginas não

relacionadas ao assunto, associa este ambiente virtual a uma experiência negativa, a algo não

útil, que ocasiona perda de tempo e esforço.

Por outro lado, o atendimento às solicitações implica em movimentos naturais como os radiais

ou circulares, que demandam menores esforços cognitivos e mecânicos, em razão de serem

movimentos familiares ao usuário. Os sites preferidos apresentavam como característica básica

a demanda por movimentos naturais ao ser humano; como os 'botões' posicionados no centro

da página, o que facilitava o movimento por estarem no centro do campo visual do usuário, o

centro da tela, e o ato de clicar seguia ao comando da visão.

Isto está de acordo com a teoria da Gestalt, pois 'botões' no centro da tela estão no centro do

campo visual e o ato de clicar implica em posicionar o cursor de acordo com o ângulo de visão

mais natural, o centro. Assim, o cursor fica dentro do ângulo de visão natural do ser humano e

o movimento do conjunto braço-mão-mouse acompanha o movimento natural da visão.

A situação oposta é a necessidade de fechar páginas não solicitadas por que exigem que o
I

ângulo de visão seja redirecionado para as partes periféricas da tela, do centro para as

extremidades. Isto força o usuário a procurar o ponto espacial de onde clicar para o

fechamento da página não solicitada. Relacionado a esta ação tem-se que este ponto, além de

estar na periferia da tela, apresenta um 'botão' de tamanho pequeno exigindo mais atenção e

esforços mecânicos extras.

Toda esta ação traz, também, como consequência a perda da concentração em decorrência da

necessidade da procura de onde clicar mais o esforço extra de posicionar o cursor num espaço

diminuto, o que demanda um movimento linear, de baixo para cima na maioria das vezes. Este

mecanismo implica na mudança do foco de atenção, do centro da tela, onde estão as

informações de relavância, para a periferia da tela onde está o ponto para se fechar uma página

não relacionada aos interesses do usuário.
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Em suma, movimentos naturais ao ser humano tendem a facilitar a navegação em tomo de

assuntos relevantes, o que aumenta as associações e consequentemente intensifica a

memorização. Por outro lado, movimentos não naturais exigem pensamentos específicos para

sua realização, o que leva ao rompimento do raciocínio e consequentemente diminui o grau de

associações relativas ao assunto sob investigação.

25.2.6 Análise do Objetivo Específico -3

Averiguar se o maior uso do hipertexto implica em maior aprendizado ou se, ao contrário,
implica em menor ou nenhum aprendizado.

o uso da WWW-Intemet representa uma postura ativa de seu usuário, o que implica já haver

uma motivação para seu uso, sendo esta caracterizada pelo interesse na aquisição de

informação tanto de ordem profissionaVacadêmica quanto recreacional. Este estado

motivacional exerce influência positiva na elaboração da informação. Assim, o uso desta midia

já predispõe seu usuário a realizar maior elaboração, caracteristica esta necessária para o

aprendizado, como a seguir é elucidado pelas transcrições da discussão em grupo.

Mod.: ...eu queria saber o que a Internet representa pra vocês.

C.: É umafonte de informação profissional, acadêmica e uma fonte de diversão também...

F: Pra mim, em relação ao trabalho, é uma forma de tá sempre atualizado ...de saber as novidades
que tá saindo lá fora ...

A: Eu utilizo muito pelos mesmo motivo ...

M: Pra mim, é uma das principais fontes de informação.

Mod.: Como é que a Internet entrou na vida de vocês.

A: Não teria como não entrar, né?

Mod.: Não teria como não entrar?

A: Não. Hoje em dia, se você não tiver um computador, você nem acaba a faculdade e tendo um
computador, você automaticamente vai acabar se aliando à Internet porque é o básico, né?
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Outra dimensão que aumenta a elaboração da informação é a habilidade do usuário que já

possui um conhecimento prévio acerca do assunto em questão, o que lhe permite tecer

elaborações mais complexas.

Isto é evidenciado pelas passagens em que a moderadora solicita aos participantes que

escolham seus sites preferidos e, em seguida, reduzam suas listas para no máximo três sites.

Esta dinâmica exige que eles se lembrem dos sites e de seus conteúdos, o que implica em

familiarização.

Mod.: Gente, eu gostaria que vocês escrevessem pra mim, os endereços dos sites preferidos de
vocês....

Os participantes escrevem, de memória, o endereço completo dos sites e de seus conteúdos. 47

C.: O cade é o melhor site brasileiro, apesar de ser um lixo de velocidade. Cadevoce é uma idéia
muito boa, que é essa que você vai lá, se cadastra como pessoa, ele põe seus dados e seus e-mails, só
que seu e-mail, ele fica encriptado, ou seja não é todo mundo que vai ter acesso. A pessoa entra em
contato com o cadevoce e o cadevoce entra em contato pra quem vai responder ...Então, se você quer
responder, você responde.

M :...e o 'olga' é letra de música cifrada.

F: Bom, o Yahoo é o melhor site de procura mesmo...

O lúpertexto ao juntar estas duas dimensões e disponibilizar maior variedade da forma da

informação apresentada, por exemplo texto com letras de tipo e tamanho variados com ou sem

cores, imagens e sons, facilita mais o aprendizado devido à utilização de maior número de

caminhos mentais. As seguintes passagens ilustram esses pontos.

M :...Eu estava acessando o site de viagem, uma ilha na Escócia. Tinha diversas fotos do lugar. Super
legal!...

Mod.: Mas no site. O que permitiu detonar essa sensação?

M: ...Tinha algum texto falando alguma coisa, tinha um mapa situando aonde, em que região da ilha
tinha aquela imagem ....Acho que é um conjunto de coisas.

De acordo com a metodologia adotada para a verificação do aprendizado, a variável usada foi

LEMBRANÇA. Via pergunta direta aos participantes da discussão de grupo, tem-se que os

47 N. A: Característica comum a estes sites é que exigem conhecimento técnico específico às suas operações, o que requer
elevada familiaridade.
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sites mais lembrados são aqueles que além de apresentarem a condição básica, relevância pelo

assunto, são os que permitem ligações com outros assuntos, isto é, que fazem uso do

hipertexto.

As transcrições seguintes indicam alto aprendizado, pois os participantes foram capazes de citar

o nome dos sites e descrever seu conteúdo. Em alguns casos detalham a forma gráfica e

assuntos específicos aos sites em questão, como nos sites de notícias. Comum aos sites

mencionados é o uso intensivo de hipertexto e a frequência com que os membros do grupo

usam os sites.

C. :...no site do Banespa, é mais fácil porque ele agrupa tudo o que você precisa fazer, num cantinho
da tela...

A: O Banco do Brasil....

A: Tem os principais movimentos: Movimentação de conta, conta corrente ou conta poupança.
Transferência. Tem até um progrma que chama NS Money, que é um gerenciador e eles oferecem
junto com o software quando você instala ....

F :...O 'amazon' eu acho legal pra ver livros, lançamentos de livros até por interesse meu...

M: Tem, no caso do 'concerto', saber onde vai ter show...

25.2.7 Discussão do Objetivo Específico -3

o uso do hipertexto aumenta o aprendizado, medido em termos de lembrança ou via aumento

da memória factual, conforme metodologia adotada. As discussões de grupo revelaram que há

maior aprendizado quando o usuário utiliza intensamente o hipertexto relativamente a um

assunto específico, ou quando a amplitude de sua navegação é baixa; o usuário navega em um

ou poucos sites.

Navegar por vários sites diminui, ou não favorece, o aprendizado. Assim, esta ferramenta

apresenta maior potencial para aumentar o aprendizado quando usada de forma restrita na

exploração de um assunto em profundidade num site específico.
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Característica comum dos sites preferidos dos participantes, conforme registrado anteriormente

na Tabela 11, página 134, é que todos estabelecem um contexto, ou uma identidade visual, em

que vinculam suas informações. Assim, a GM expõe suas informações num contexto

automobilístico, seus dados estão apresentados num ambiente relacionado ao de automóveis;

"Caminhos da Terra" apresenta-se em paisagens, o que lembra turismo e passeios.

o aprendizado é, pOIS, facilitado quando os dados providos pelo ambiente virtual são

enriquecidos com informações contextuais, que podem ser providas com um conjunto de

quadros que estabelecem uma 'âncora' e em tomo desta relacionam-se as informações. Cada

site cria um contexto específico à informação fornecida. Este mecanismo por facilitar a

construção do raciocínio, etapa por etapa, estabelece forte ligação psicológica entre o usuário e

o ambiente em questão.

Por outro lado, a ampla navegação ou grande número de sites visitados implica em mudanças

contextuais abruptas, obrigando o individuo a mudanças de raciocínios, o que exige a criação

de novos modelos de pensamentos para o tratamento de informações em contextos diversos,

rompendo a ligação psicológica antes estabelecida. Esta dispersão contextual dificulta a

memorização e consequentemente o aprendizado.

Quando o usuário emprega o hipertexto para aumentar o número de sites visitados, aqui

considerado como ampla navegação, a vasta variedade de assuntos e informações encontradas

dificulta a memorização e ocasiona pouca ou nenhuma lembrança, ou aprendizado. Isto ocorre

porque a extensa navegação implica num comportamento exploratório desprovido de uma

finalidade específica, ou na ausência de objetivos claramente definidos.

A larga amplitude da navegação exploratória, múltiplos sites sendo visitados, implica em

elevado número de informações diferentes, sem estarem congruentes ao foco de interesse do

usuário. Isto faz com que seu pensamento seja direcionado ora a um assunto ora a outro,

impedindo o estabelecimento de uma linha mestra de raciocínio. Esta ampla variedade de
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informações por ser muito dispersa e pouco pertinente ao interesse básico do usuário rompe

seu foco de atenção, o que ocasiona baixo aprendizado.

Em suma, o aprendizado via hipertexto será maior quando o usuário usar esta ferramenta de

forma restrita, explorando em profundidade um ou poucos ambientes mediados.

25.2.8 Análise do Objetivo Específico -4

Caso o uso do hipertexto implique em maior aprendizado, analisar quais dentre seus
componentes como texto, imagens, sons e coordenação motor-sensorial são mais relevantes.

Sendo o Hipertexto objeto deste estudo, tem-se que a coordenação motor sensorial é uma

dinâmica que simula a experiência direta do ambiente não mediado para o mediado, a qual

induz a maior elaboração da informação. O ato de clicar num ponto específico da tela é a

resposta manual a uma diretriz particular imposta pela visão para atender a um objetivo

específico. Neste caso, a visão é um guia para a ação motora. Há, portanto, um binômio, uma

entidade única formada pelos caminhos visuais e motores.

Nesta abordagem, o processamento visual é o fator que ordena a ação motora, o que toma este

binômio um elemento influenciador positivo do aprendizado e isto ocorre quando há

diminuição do tempo de resposta à pista visual. Segue-se, assim, a possibilidade de uma única

ação motora. Não há dúvidas de qual caminho seguir. A redução do número de fatores que

influem na decisão elimina ou minimiza a incerteza de qual caminho deve ser escolhido. Há uma

única ação a seguir. Estas constatações são ilustradas pelas seguintes passagens transcritas.

Mod.: 'M', o que você acha essa coisa do movimento assim?

M: Ele falou da mão, a mão é a única interface do que tá acontecendo.

O participante ao considerar a mão como única interface não releva a função visual, mas, de

fato, a mão segue a pista visual, mecanismo este identificado pelo participante 'F', como a

seguir encontra-se evidenciado.

Mod.: Mas a mão acaba sendo uma extensão, que dizer, é a tua conexão, ou não?

C.: Eu considero que é.
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Mod.: Como que é isso?

M: É por onde você se comunica.

F: Você tá trabalhando, é o seu cérebro, que está vendo aquilo. Que está processando lá dentro. Eu
olho e vou pra direita, pra ir pra direita. Então acho que a mão é uma forramenta de seu cérebro.
Você tá prensando no que fazer. Você tá realmente usando seu cérebro.

25.2.9 Discussão do Objetivo Específico -4

o aprendizado será maior quando (1) o usuário receber informações pertinentes aos seus

interesses e (2) estiver mais familiarizado sobre o assunto em questão, tiver maior

conhecimento prévio.

A primeira condição é atingida quando ocorre alto envolvimento, que gera maior imersão

sensorial, deixando o indivíduo livre de ruídos. Esta mecânica aumenta a sensação do 'gostar

de' que por seu turno aumenta a memória factual. Isto ocorre porque o 'gostar de' faz com que

a pessoa permaneça mais tempo no site visitado, afetando de forma positiva a memória, o que

aumenta a concentração para as informações disponíveis. Este mecanismo evita que se desvie o

pensamento das informações pertinentes ou relevantes ao assunto em foco.

o acima exposto é facilitado quando o pensamento sobre o assunto flui em razão direta ao

controle exercido pelo usuário. A característica básica do hipertexto é fornecer a informação de

formas diferentes ao cérebro. Assim, uma mensagem pode ser apresentada na forma de texto,

imagens dinâmicas e/ou estáticas e sonoras. Isto aumenta a redundância do conteúdo da

mensagem levada ao cérebro, pois está sendo conduzido por caminhos mentais diferentes, o

que diminui o conflito por alocação de recursos cognítivos para o processamento da

informação.

o processamento de informações será mais eficiente quando ocorrer de acordo com as

características cognitivas do usuário, que estabelece a velocidade e a ordem com que analisará

as informações. Assim, num momento analisará uma imagem dinâmica, para em seguida ler o

texto a respeito desta. Este mecanismo de ora ver a mensagem e em seguida ler o texto faz com
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que use recursos cognitvos diferentes, eliminando o conflito na alocação destes recursos, o que

leva a maior memorização e maior aprendizado.

Os componentes do hipertexto para a dinâmica acima exposta são:

1) a resolução da informação: uma imagem de má qualidade desvia o pensamento do assunto

para a identificação desta; é um ruído por causar a ruptura do raciocínio;

2) o tempo de resposta à solicitação feita: tempo longo facilita a emergência de pensamentos

incongruentes ao assunto em questão. A seguinte transcrição ilustra este ponto: "c. :...fica

umas três horas pra esperar a página descer ...Isso é um s... ";

3) a objetividade: implica na entrega da informação requerida e não aquela que o site quer

entregar. É o caso de propagandas e assuntos não relacionados ao interesse básico. Fornecer

a informação solicitada toma a atitude positiva e a experiência mais agradável, gerando

maior imersão sensorial e psicológica;

4) a organização visual: é a manutenção do princípio da proximidade cognitiva. Sites que

organizam suas informações por blocos de informações semelhantes, ou relacionadas entre

si, facilitam a navegação e a busca pela informação necessária, o que aumenta o tempo de

permanência e aumenta o aprendizado;

5) a congruência da forma com o conteúdo da informação e controle sobre a situação: o

aprendizado é maior quando houver ação incorporada e maior número de órgãos sensoriais

forem ativados para a percepção e interpretação de um fenômeno. Segundo a abordagem da

"Habituação", o maior controle sobre a situação faculta ao usuário dirigir sua atenção para a

forma de informação que lhe é mais relevante, ao mesmo tempo que possbilita atenuar os

canais de informação menos relevantes. Pode-se escolher entre a imagem ou o texto. Este

processo de escolha elimina a competição por recursos cognitivos para a execução da tarefa,

o que facilita o aprendizado, como prescrito pela abordagem do efeito multisensorial e

multitarefa.

A segunda condição, a de maior familiarização, relaciona-se ao grau de imersão produzido pelo

ambiente mediado por computador. Esta imersão pode ser vista como a oportunidade de

percepção e interação instantâneas com algo ou alguém. Assim, a linguagem usada, o contexto
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no qual a informação está inserida e os gestos requeridos devem ser comuns às partes

envolvidas. Em suma, tanto o receptor quanto o emissor devem compartilhar o mesmo

repertório de conhecimentos e situações a fim de facilitar a interação.

25.2.10 Análise do Objetivo Específico -5

Investigar se a formação de preferência por um determinado 'site' é dependente da sensação
de presença, facilidade de navegação, ou se é dependente dos elementos promocionais do
respectivo 'site '.

Maiores esforços cognitivos ou maior dificuldade para o entendimento das informações

implicam em menor tendência para a formação de preferência para o respectivo site. Isto é,

quanto maior a complexidade e dificuldade para a avaliação de um site, menor será a confiança

na decisão de quão condizente este será para o atendimento dos interesses do usuário. Este fato

diminui a formação de preferência.

Deste modo, ao conhecer melhor um site no sentido de estar familiarizado com o mesmo, de

saber navegá-lo e haver equivalência cognitiva entre o ambiente mediado e o usuário são

fatores que formam o estado de presença, que levam a maior preferência ao mesmo.

Por outro lado, as pessoas que usam mais esforços cognitivos para processar uma informação

poderão escolher o objeto vinculado caso este se apresente de alguma forma superior. Neste

caso, algo extra que incremente o valor da oferta como brindes, prêmios, descontos de preços e

afins. Assim, a existência de elementos promocionais quando congruentes à informação pode

formar maior preferência aos itens expostos pelo ambiente virtual.

Este estudo revela que ambas as situações são possíveis para aumentar a preferência por um

determinado site. No caso da utilização de elementos promocionais, percebe-se que o uso

desses incentivos de forma não congruente às expectativas do usuário frente a esta mídia

apresenta o resultado oposto.
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Sites com promoções não congruentes aos interesses e motivações de seus usuários geram

atitude negativa, provocando sentimento de não preferência pelo mesmo. Este mesmo efeito

pode ser encontrado quando do excesso de uso de promoções, como por exemplo o uso

demasiado de propagandas, o qual por dificultar a navegação e a objetividade à busca da

informação relevante, leva à formação de atitudes negativas e, consequentemente, à não

preferência.

Assim, embora as promoções apresentem o potencial de criar preferências por um site, se não

estiverem compatíveis aos interesses do usuário geram o efeito oposto. Este ponto é ilustrado

pela passagem abaixo.

A: ...Eu já entrei no Câmera Surf eles fizeram agora um load que é fundo de tela assim. Tinha uma
figurinha que, se você imprimisse aquilo, você tinha entrada de graça numa festa do Câmera Surf
praticamente pessoas que estavam na Internet e que abrem no Câmera Surfe que navegam por ali.

A promoção do site acima citado é fator positivo a estimular a preferência. É um elemento do

composto promocional relacionado ao interesse básico do usuário. As situações promocionais

que geram efeito adverso à formação de preferência evidenciadas nas discussões em grupo são

a seguir apresentadas.

F: De repente é uma coisa muito carregada de imagens e você acaba até se perdendo. Por exemplo,
acha um link aqui ou quero procurar uma. coisa e não tá bem especificado. Bem aberto os pontos que
você fá mudando na página.

Mod.: E aí, qual é a sensação?

F: Aí você fica naquela: se vocêfor entrar e clicar qualquer coisa, por exemplo: Estamos num site de
universidade e você quer clicar pra você ver os cursos que a universidade oferece. De repente você
clica lá e não aparece aquilo que você quis procurar. Aí fica chato que, além de demorar, acaba
vendo aquilo que você não queria ver.

Mod.: Qual é a sensação que você temfrente a uma situação dessas?

C.: P... m...;48 Eu vou ter que esperar mais um pouco!

A: ...Faz um anúncio na Veja, folha inteira. Cheia de florzinha. Abriu e já viu todas as florzinhas
agora, você ficar esperando três, quatro minutos até carregar as pinturas? Não é o que a gente tá
procurando quando você entra na Internet.

48 Refere-se a uma expressão popular que denota alta atitude negativa.
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C.: De repente você baixou tantos sub-menus que você fala: "Onde é que eu comecei mesmo?" Por
exemplo, o que eu não gosto, a página da UOL, o portal da UOL. Aquilo lá é uma salada.

F: Como o site do Unibanco também, ele é muito carregado. Na entrada dele, por exemplo, você
pode acessar uma loja de discos, livraria, agência de viagens muita coisa.

Mod.: Que sensação dá?

F :...acabam se perdendo. Tem dificuldade de encontrar a operação que deseja fazer ...Pra finalidade
que é tá facilitando a vida do cliente, você pode acessar de qualquer lugar um banco, fazer várias
operações, acaba às vezes o cara enchendo o s...

A passagem abaixo indica a sensação de presença como fator gerador de preferência.

Mod.: Agora, nenhum dos sites te proporcionou essa sensação de presença.

M: Eu acho que sim. Eu estava acessando esses sites. Eu estava acessando o site de viagem, uma ilha
na Escócia. Tinha diversa fotos do lugar. Super legal! Me liguei assim. Liga o lado diereito do
cérebro e você se esquece complemente.

Esquecer-se complemente é forte indicador da sensação de presença, pois indica que a pessoa

esqueceu-se do ambiente não mediado a sua volta e concentrou-se intensamente no mediado.

Mod.: Por exemplo, você tem um carro, acho que é da Fiat, onde você vai montando o carro que você
quer com opcionais. Quer dizer: Isto tem que dá a sensação.

A: O site da GM é sensacional! ...

A passagem referente a carros revela a preferência pelo site da GM em razão deste ser de fácil

navegação, característica com elevado potencial de criar a sensação de presença. Neste caso,

embora o participante não tenha explicitado que se sentiu presente, há vários indicadores de

que esta sensação tenha ocorrido para ele. Os possíveis inibidores à admissão da sensação de

presença pelos participantes que foram identificados e descritos encontram-se na página 127

desta tese.

25.2.11 Discussão do Objetivo Específico -5

A formação de preferência por um site tem por base a sensação de presença, e não seus

elementos promocionais. Observando-se as categorias emergentes como relevância da

informação, navegação e funcionalidade que formam a base para estabelecer tal sensação,
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percebe-se que elementos promocionais como propagandas, banners, descontos de preços e

brindes têm sua importância minimizada em relação à sensação de presença.

A preferência por algo resulta quando se obtém aquilo que era esperado, ou quando se é

recompensado pelos esforços de busca. Neste sentido, receber as informações relacionadas aos

interesses que motivaram a busca por tais informações leva a maior envolvimento, aumentando

a imersão sensorial, o que conduz a sentimentos positivos para com a fonte da informação.

Relacionada a esta situação tem-se a qualidade da informação que toma a aumentar a emoção

de forma positiva. Estas características estabelecem o estado de presença.

Mensagens não relacionadas aos interesses do usuário dispersam seu pensamento, gerando um

sentimento negativo, o que elimina, ou diminui, a preferência pelo ambiente mediado. Por outro

lado, informações pertinentes aos interesses do usuário geram maior preferência pelo site. Nas

situações em que os elementos promocionais tomam-se fatores complementares à informação

de interesse procurada, aumenta a formação de preferência. As seguintes transcrições ilustram

estas assertivas.

A: ...Eu já entrei no Câmera surf eles fizeram agora um load que é fundo de tela assim. Tinha uma
figurinha que, se você imprimisse aquilo, você tinha entrada de graça numa festa do Câmera surf,
praticamente pessoas que estavam na Internet e que abrem no Câmera surf que navegam por ali.

C.: É por exemplo assim: ...surfa no meu site, entra lá e aperta o meu botão, você vai ganhar um
convite e vai na minha festa e vai ganhar uma coca-cola grátis. Com isso você fez com que a pessoa
fôsse no seu site ... Coca-cola de graça vai ser o de menos.

As passagens acima revelam que a promoção positiva, a impressão do convite para ir à festa,

apresenta alta relação com o ambiente em questão. O convite é para quem gosta do "Câmera

surf' e exclusivo a uma situação: uma festa àqueles que navegaram neste site.

O brinde Coca-Cola apresenta baixa relação para com o assunto, pois este é usado em diversas

situações. Não há uma situação específica ao seu uso, ao ato de beber coca-cola. Esta ampla

variedade de usos gera raciocínios outros que não relacionados exclusivamente ao assunto

exposto pelo ambiente virtual em questão.
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Assim, os sites que oferecem brindes como elementos complementares ao produto apresentado

ou à informação buscada têm sua preferência aumentada. Por outro lado, brindes não

relacionados à informação ou ao assunto de interesse tomam-se irrelevantes, podendo em

alguns casos gerar sentimentos negativos para com o ambiente virtual em questão.

Também, o excesso promocional apresenta o potencial de produzir atitudes negativas para com

o site em questão em razão do aumento da dificuldade de navegação, isto implica em perda de

tempo e dispersão do pensamento. A inserção e o aumento do número de variáveis dificulta o

processo de decisão, gerando insegurança porque o usuário percebe estar numa situação nova e

inesperada, diferente daquela aguardada, o que o força a dedicar mais tempo para a

compreensão do que está ocorrendo e em seguida, decidir-se por qual caminho seguir.

Em suma, brindes e outros elementos promocionais são de pouca ou nenhuma valia se forem

incongruentes com a informação procurada e/ou se dificultarem a funcionalidade do site e a

navegação no mesmo.

25.2.12 Análise do Objetivo Específico -6

Examinar se ambientes mediados podem, de fato, induzir alta confiança na formação da
atitude frente a um determinado 'site' ou não.

Experiências reais, ambientes não mediados, vivenciadas por um individuo por ativarem todos

os canais sensoriais apresentam maior confiança na atitude formada do que aquelas em bases

não reais ou simbólicas, ambientes mediados. É a situação de assistir a um jogo de futebol no

estádio, experiência real em ambiente não mediado, em comparação a ver o jogo pela televisão,

experiência simbólica em ambiente mediado.

De acordo com a teoria, sendo o hipertexto uma experiência em sua própria natureza por exigir

ações de seu usuário tal qual a experiência não mediada, por simular o ambiente não mediado,

assume-se então que a confiança na atitude formada seria alta, o que ocorre de forma restrita e

limitada, isto é, a confiança na atitude formada pode ser alta para algumas situações e baixa ou

nenhuma para outras.



174

Usuários que vivenciam experiências mediadas semelhantes às não mediadas apresentam maior

confiança na atitude formada em relação às situações mediadas que não são similares às não

mediadas. É, por exemplo, o ato de ouvir uma música ou o clip musical no ambiente mediado.

Esta experiência é próxima à vivência de se ouvir a música em casa pela reprodução da mesma

no equipamento de som.

Ou ainda, testar um software na Internet e, em seguida, usá-lo no próprio microcomputador.

São situações que se parecem, pois há sempre a mediação que ora ocorre via o equipamento de

som, ou pelo computador. A variação que se apresenta é a ferramenta geradora da mediação.

As situações em que a experiência apresenta alta variação, em termos de órgãos sensonas

ativados, da mediada para a não mediada não revelam ter o potencial de gerar alta confiança na

atitude formada. É, por exemplo, a experiência de conhecer um automóvel por um site em

comparação a conhecê-lo diretamente, a situação de dirigi-lo. As passagens abaixo, da

discussão em grupo, ilustram esse aspecto:

Mod.: Esse aqui...olga. com.br.

M: Totalmente objetivo. Eu só me emociono quando eu toco a música.

Mod.: Não te entusiasma?

M: Entusiasma quando eu acho uma música que eu nunca achei. Isso aí é uma coisa assim: "Legal!
Achei!".

C: Isso é legal, de repente você encontra e dá um entusiasmo.

M: Acho que depende do produto. Um CD... Você pode comprar um CD pela Internet. Já não é tão
grave com você comprar uma roupa. Eu nunca compraria uma roupa pela Internet.

M: ...é você querer que esta disponível pra você e todos os produtos pra você olhar. Assim: "Eu quero
saber quais produtos você tem, mas dependendo de que produto for, é legal eu saber quais tem ".
Agora, eu não vou comprar um sapato sem colocar.
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Segundo o Modelo de Elaboração Provável" desenvolvido por Petty e Cacioppo (1995, p.

560), a influência da comunicação é dependente da relevância do assunto para o usuário da

mídia.

Assim, quanto maior a relevância da mensagem maior será a probabilidade de processar a

mensagem de forma extensiva e racional. Esta situação pode ter efeito provável no

estabelecimento da experiência de presença em ambientes mediados, o que implica em maior

confiança na atitude formada. A passagem abaixo evidencia essa situação.

Mod.: O que mais tem aqui ...Asymetrix.

F: Basicamente tá fazendo promoção dos produtos da empresa. Tem que ser do interesse. É só pra
quem está na computação gráfica. Mais pra você comprar os softwares e mais nada. É bem
específico. 50

25.2.13 Discussão do Objetivo Específico -6

A experiência em ambientes não mediados gera maior confiança na atitude formada porque

entrega ao cérebro do indivíduo maior quantidade e variedade de informações, o que

necessariamente força-o ao emprego de mais recursos cognitivos. Deste modo, a característica

básica da informação deste ambiente é o uso de diferentes recursos cognitivos, ou caminhos

mentais, para levar sua mensagem à mente.

Este mecanismo de levar a informação por caminhos mentais diferentes gera alta redundância, a

mesma mensagem é entregue de várias formas ao cérebro, via sons ou imagens, o que bloqueia

as informações consideradas irrelevantes pelo usuário. Esta redundância obriga a pessoa a

dirigir sua atenção para a informação em questão, gerando maiores raciocínios.

Este raciocínio por usar maior volume de informações leva o indivíduo a ter mais confiança em

suas conclusões sobre uma situação vivenciada. Assim, o maior número de canais sensoriais

49 o autor desta tese usou esta terminologia para representar na língua portuguesa a expressão inglesa 'elaboration
likelihood model' (ELM).

50 N.A: (1) Este site faz promoções no sentido de testar os softwares, (2) Maior confiança na atitude apresenta o potencial de
favorecer a compra do produto. Assim, a compra do software é forte indicador de alta confiança na atitude formada.
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ativados para a execução de uma tarefa gera alta confiança na atitude estabelecida frente a essa

situação.

A seguinte situação ilustra o acima exposto: Sabe-se que a chuva molha os corpos por que esta

experiência não mediada quando vivenciada ativa todos os canais sensoriais do indivíduo, que

são (1) a visão, vê-se a chuva, (2) a audição, ouve-se a chuva, (3) o tato, a água impactando na

pele humana, pode-se (4) degustá-la, a água da chuva entrando na boca e (5) sente-se seu

cheiro, o olfato. Por conseguinte, ao se ver a chuva por uma janela, há certeza absoluta na

conclusão de que se alguém nela estiver, estará molhado.

Por seu turno, ambientes mediados por computadores que entregam informações com ampla

variedade de formas como sons, imagens e movimentos, simulam a experiência não mediada.

Apresentações baseadas na tecnologia multirrúdia produzem experiências de alta representação

e riqueza sensoriais que por entregarem ao cérebro a mesma mensagem em formatos diferentes

geram alta redundância pelo emprego de maior número de canais sensoriais e caminhos mentais

diferentes, o que ilude a percepção humana.

Esta situação, tal qual na experiência não mediada, força a pessoa a maior raciocínio em base

ao maior volume de informações, o que leva à formação de alta confiança na atitude formada.

Assim como no ambiente não mediado, respostas rápidas às solicitações feitas pelo indivíduo e

o realismo percebido da mensagem no estágio de percepção impedem, ou diminuem, os ruídos

que são as informações não pertinentes à realização da tarefa. Isto faz com que a informação

armazenada na memória fique mais disponível na mente da pessoa, facilitando sua recuperação

quando aituações similares assim exigirem. Há, assim, um aumento na memória factual, o que

leva à maior confiança na atitude formada.

Deste modo, ambientes mediados por computadores que exigem maior processamento de

informações como pistas visuais, auditivas, tácteis via uso do teclado e movimentos espaciais

pelo conjunto braço, mão e 'mouse' para atender a um comando do cérebro devido a uma pista
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visual, onde e quando clicar, simulam experiências não mediadas, o que induz à maior

confiança na atitude formada.

Resumo das análises e discussões dos objetivos específicos: presença é um estado subjetivo

dependente de um conjunto de variáveis, aqui investigadas, e de como se interrelacionam.

Dentre estas, a de maior importância é a relevância da informação, seguida pelo tempo de

resposta do site visitado. Outros fatores como coordenação motora-sensorial, cores, sons,

organização visual e interatividade apresentam-se como elementos de manutenção à sensação

de presença.

Importante para esta pesquisa é a memorização da informação, que foi explorada via

lembrança, tomando-se por base o número de associações feitas pelos componentes das

discussões de grupo. Verificou-se que quanto mais um ambiente mediado atende de forma

objetiva às solicitações do usuário, mais ele tende a realizar associações e consequentemente

mais tende a se lembrar dos assuntos a que ficou exposto, o que aumenta o aprendizado

referente ao assunto de interesse.

Quanto aos elementos necessários para maior aprendizado, evidenciou-se que de fato é ação de

um conjunto de fatores que exercem influência positiva. Verificou-se que a forma e o conteúdo

da mensagem devem estar congruentes entre si. A maior variedade de formas influi no

aprendizado se assim a mensagem demandar. Há casos em que apenas a forina escrita é

importante, enquanto em outras a foto juntamente com a escrita se fazem necessárias. É o caso

do correio eletrônico e de sites sobre locais turísticos, respectivamente.

Presença é fator a aumentar a formação de preferência por um site, ou suas informações como

produtos. Considerando-se que o elemento central ao estabelecimento da sensação de "estar lá"

é a importância pessoal da informação e o envolvimento daí decorrente, promoções podem

apresentar maior potencial de preferência desde que relacionadas aos interesses básicos do

usuário. Porém, ações promocionais que não apresentam esta característica não aumentam a

preferência.
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A sensação de "estar lá" é a percepção de se vivenciar uma experiência que impõe desafios ao

indivíduo, que para serem vencidos demandam esforços cognitivos. É, assim, o ato de superar

uma dificuldade. Neste sentido, sites que apresentam desafios a serem vencidos, de forma

sequencial, na medida em que os usuários superam os obstáculos mais se sentem "lá", tal qual

numa experiência não mediada. Ambientes mediados que simulam esta caracteristca podem

gerar alta confiança na atitude formada.

25.2.14 Análise do Objetivo Geral

Investigar de forma exploratória, (1) quais características do hipertexto causam maior
sensação de presença e (2) como esta aumenta a persuasão frente ao usuário da mídia.

A primeira parte do objetivo geral, caracteristicas do hipertexto que mais contribuem para a

formação da sensação de presença, tem por base os fatores abaixo listados:

1) a relevância da informação ou mensagem,

2) a congruência cognitiva,

3) o binômio estímulo visual e resposta motora ou manual via mouse,

4) tempo de atendimento à solicitação feita pelo usuário.

o primeiro fator que contribui para o estabeleceimento da sensação de presença é a importância

percebida da informação ou mensagem. Quanto maior a relevância desta, maior será a alocação

da capacidade de processamento de informação e da concentração por parte do usuário para a

plena compreensão da mesma. Informações não pertinentes ao seu interesse não se apresentam

com força suficiente para reter sua concentração, o que lhe causa dispersão de raciocínio.

A congruência cognitiva é o elemento seguinte, pOIS,estando a mensagem percebida como

relevante, é critico que o receptor desta tenha condições de compreendê-la. Ela deve, portanto,

ter sua constituição compatível com a forma de pensar do usuário. Assim, informações de

natureza sensorial como paisagens devem ser apresentadas na forma visual de alta resolução

gráfica para que ele possa manter a concentração nas informações da imagem e evitar que sua

atenção seja direcionada para interpretar uma imagem de baixa qualidade.
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o terceiro fator, o binômio estímulo visual e resposta motora ou manual via mouse, revela sua

importância à medida em que a continuidade pela busca da informação seja de fácil execução.

O ato de onde clicar deve ser algo próximo aos movimentos no ambiente não mediado, o que

implica na fácil identificação visual de onde clicar, forçando a uma relação contínua entre o

ponto focal estabelecido pela visão com a ação de clicar.

Assim, movimentos radiais ou circulares devem ser priorizados frente àqueles lineares ou retos,

pois no ambiente real estes são os movimentos mais naturais ao ser humano. Sites que

dificultam a localização de onde clicar para a continuação da procura por informação exigem

desvios da atenção do assunto básico para outros sem importância, como a procura do ponto

de onde clicar. Considerando-se, ainda, que o campo visual do usuário se dirige para o centro

da tela e não para as extremidades ou as laterais, os pontos de onde clicar devem estar

localizados no centro ou afastados em forma de círculos concêntricos de dentro para fora,

como proposto pelo princícpio da compatibilidade da proximidade.

o objetivo então é a geração de familiaridade com o site. Quanto mais naturais forem os

movimentos executados, maior será o relacionamento homem-computador, o que facilita

sensação de "estar lá".

O último fator, tempo de atendimento à solicitação feita pelo usuário, implica no "estar lá" que

é a ligação psicológica e sensorial do ser humano com o site e para tanto precisa haver

alocação dos recursos cognitivos e sensorias exclusivamente às informações mediadas.

Qualquer ruptura neste mecanismo interrompe a formação de sentir-se presente.

Se o site demora a responder a uma solicitação feita, fomam-se pensamentos na mente do

usuário que não aqueles relacionados com as informações relevantes. Pensamentos como "este

site é muito lento", o que desvia a atenção e rompe a sensação de se sentir presente no

ambiente mediado. Não se pensa nas informações contidas "lá", mas sim na dificuldade de

"estar lá".
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A segunda parte do objetivo geral enfatiza como a sensação de presença aumenta a persuasão

frente ao usuário da mídia, a qual é explorada a seguir.

Quanto ao aumento da persuasão tem-se que esta apresenta maior potencial de ocorrer em

situações em que a experiência vivenciada no ambiente mediado aproxima-se da experiência de

um não mediado. Experiências em ambientes não mediados em que o indivíduo tem postura

passiva e menor uso dos canais sensoriais apresentam-se próximas às experiências vivenciadas

em ambientes mediados. Pertencentes à esta categoria tem-se as situações, dentre várias outras,

como assistir a uma palestra, um jogo de futebol e ouvir músicas.

Por outro lado, experiências mediadas que se apresentam distantes em termos perceptivos

daquelas não mediadas que exigem participação ativa e uso de todos os canais sensoriais do

indivíduo apresentam baixo potencial de persuasão. Encontram-se nesta categoria situações

como dirigir um automóvel que requer postura ativa e uso de todos os órgãos sensoriais da

pessoa em questão.

Ou a compra de sapatos, situação esta caracterizada por sua alta complexidade motora-

sensorial a qual exige coordenação para calçar o sapato, verificar se o mesmo se adapta bem ao

formato do pé do indivíduo, se esteticamente é compatível com suas preferências, neste caso ao

seu gosto de vestuário, e também por ser um item de alta visibilidade social, o que leva seu

comprador a considerar a opinião alheia antes da compra.

Assim, produtos considerados de alto risco que compreendem as componentes de risco físico,

social e financeiro apresentam-se com baixo potencial de exercerem alta persuasão pela WWW-

Internet. Neste caso, esta mídia é apenas outra fonte de informação como o são televisão,

revístas, jornais e rádios. Mas, quando em comparação com a loja como fonte de informação

apresenta-se num nível inferior a exercer alta persuasão. Isto é evidenciado pelas seguintes

passagens.
A: Ele era bem sóbrio, bem moderno. Ele era bem escuro, sem florzinhas. Lógico! Você tá comprando
um carro. Não é qualquer produto."

51 N.A: Esta passagem refere-se ao site da GM.
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Mod.: Por quê? O que seria essa sensação?

C.: O cheiro do carro.

M: O cheiro que o carro tem.

A: Como que o banco te acomoda ...

M: É quase uma concessionária. Por que você não faz a compra ali, né? É um catálogo eletrônico.

Para produtos de baixo risco, apresenta-se com potencial superior às mídias de comunicação de

massa, acima citadas, e encontra-se em nível igual ou superior ao ambiente da loja real.

Produtos de alto risco exigem por parte do indivíduo postura ativa e ativação de todos seus

canais sensoriais de forma a avaliar melhor o produto de interesse; os de alto baixo risco por

exigirem postura menos ativa e menor uso dos sentidos humanos apresentam-se mais

adequados às experiências mediadas por computadores. Isto deve ser relevado para os atuais

estágios tecnológicos do ambiente da WWW-Internet.

25.2.15 Discussão do Objetivo Geral

Presença é um conceito de múltiplos fatores que se combinam entre si de forma a estabelecer e

manter a sensação de "estar lá", sugerindo que os usuários podem vivenciar um alto nível de

imersão sensorial que pode cessar ou não se manter. Isto pode ser uma evidência suportando a

condição de sensação estabelecida como um conceito separado da manutenção de tal sensação.

De acordo com os resultados obtidos, há evidências de que para se atingir a sensação de

presença o usuário deve encontrar-se num estado de predisposição para uma determinada

informação, como revelado pela categoria "importância ou relevância da mensagem", ilustrado

pelo uso do 'e-mail'. Isto é, o usuário quer sentir-se presente no ambiente não mediado.

Tão importante quanto o estabelecimento da sensação de presença é sua manutenção, pois, esta

última condição não se dá de forma automática. Precisa, necessariamente, ser amparada.
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o efeito de interação, caracterizado pelo binômio estímulo visual e resposta motora, Via

'mouse', é um elemento para a manutenção de presença, pois, representa a maneira pela qual o

individuo comunica-se e conecta-se com o ambiente mediado, que será reforçado e mantido se

o site responder rápida e imediatamente às solicitações. Se o ambiente mediado, por outro lado,

for lento, a manutenção da sensação de presença termina

Também, facilitador da relação estímulo visual e respostas motora é a facilidade com que o

usuário da mídia identifica os grupos de assuntos apresentados pelo site. Assim, a separação de

tópicos por grupos sustenta a sensação de "estar lá" porque o indivíduo identifica o que deve

fazer.

Quanto a presença aumentar a persuasão, há indicadores de que quanto mais o ambiente

mediado simular o não mediado maior será a confiança do indivíduo na atitude formada. O

realismo percebido da mensagem, alta resolução da imagem, por exemplo, apresenta-se como

fator mantenedor da sensação de presença, e que aumenta a persuasão. Outros fatores como

credibilidade da fonte de informação, também, exercem influência quanto à persuasão,

especialmente para produtos considerados de alto risco pelo usuário.

Desta feita, a pessoa pode "estar lá" mas nas situações percebidas como de alto risco, como a

compra de um automóvel, a própria fonte de informação é fator que pode aumentar ou diminuir

a persuasão dependendo da atitude do usuário para com a mesma. Assim sendo, experiências

passadas, a memorização de eventos que formaram atitudes positivas ou negativas, têm

importância para o poder persuasivo da mensagem.

Para produtos percebidos como de baixo risco, a sensação de presença pode exercer maior

persuasão, especialmente para aquelas classes como música, pois o ambiente mediado tem alta

semelhança sensorial com o não mediado.
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Resumo da análise e discussão do objetivo geral: As características do hipertexto mars

importantes para o estabelecimento da sensação de presença são (I) a relevância da

informação, (2) a congruência cognitiva, (3) a relação estímulo visual e resposta motora ou

manual e (4) o tempo de atendimento do site à solicitação feita pelo usuário.

Enquanto o pnmeiro fator, relevância da informação, é crítico para o estabelecimento de

presença, os demais têm sua importância para sua manutenção. Estes elementos quando

combinados entre si provêem ao usuário uma experiência similar aquela gerada pelo ambiente

não mediado.

A sensação de presença aumenta a persuasão quando a experiência mediada for semelhante à

não mediada. Isto ocorre quando houver menor uso dos órgãos sensoriais e a postura do

usuário for passiva frente a núdia. É o caso de assistir um concerto musical ou um jogo de

futebol. Por outro lado, situações que exigem intenso uso dos sentidos humanos e postura ativa

apresentam-se com baixo potencial de persuasão devido à pouca semelhança entre a vivência

no ambiente mediado para com a não mediada.

Conclusão do objetivo geral: a sensação de "estar lá", gerada por ambientes mediados por

computadores, ocorre quando os órgãos sensoriais humanos são iludidos por fatores

psicológicos, internos ao indivíduo, e tecnológicos, relativos ao site. Os primeiros alicerçam-se

no interesse do usuário por assunto que lhe seja ímportante, predispondo-o a uma ligação

psicológica com a informação mediada. É o caso de mensagens pessoais relevantes via correio

eletrônico.

A segunda condição, inerente ao site, baseia-se na ligação sensorial entre o homem e a máquina

de forma que ocorra uma interatividade similar ao ambiente não mediado. Para tanto, tempo de

resposta e a possibilidade de movimentos naturais são fatores que além de aumentarem a ilusão

da presença, ainda a reforçam.

O relacionamento das categorias emergentes com o objetivo geral e os específicos estão

sintetizados na Tabela 13, a seguir ilustrada.
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Tabela 13: Categorias emergentes que compõem os objetivos

................................................................ -.- ------ - .

OE-4: Caso o uso do hipertexto implique em maior As mais relevantes estabelecem maior congruência
aprendizado, analisar quais dentre seus cognitiva, como (3) Navegação e (4) Organização
componentes como texto, Imagens, sons e visual.
coordenação motor-sensorial são mais relevantes.

Objetivos Específicos

OE-I: Investigar qual variável, ou conjunto de
variáveis, é de maior relevância para estabelecer a
sensação de presença: se variáveis motoras-
sensonais, "mouse"; variáveis visuais como
imagens, textos e cores; ou variáveis sonoras como
intensidade, modulação, tonalidade .

OE-Ia: Uma vez investigado o conjunto de
variáveis para estabelecer a sensação de presença,
examinar como os elementos deste conjunto se
combinam para fortalecir tal sensação.

OE-2: Examinar se associações realizadas pelo
usuário da mídia são dependentes da resposta à
solicitação feita e se o 'mouse' é elemento central
ao aumento do grau de associações.

OE-3: Averiguar se o maior uso do hipertexto
implica em maior aprendizado ou se, ao contrário,
implica em menor ou nenhum aprendizado.

Categorias relacionadas aos objetivos,
resultantes das discussões de grupo.

Mais importantes: Interesse pela informação e
relevância da informação. As categorias de suporte
são qualidade da Imagem, controle sobre a
situação e navegação.

Primeiro deve haver interesse por um assunto ou
informação específica, depois, a navegação deve
ser facilitada via qualidade da imagem e controle
sobre a situação, para a criação da ligação
psicológica e sensorial Homem-Máquina.

Categorias: (3) Funcionalidade, (4) Navegação e,
em especial a interatividade, (6) Organização
visual, (8) Coordenação motora-sensorial e (9)
Formas de pensar.

Fazem parte deste objetivo: (2) Relevância da
informação, (3) Navegação e (9) Formas de
pensar.

OE-5: Investigar se a formação de preferência por
um determinado 'site' é dependente da sensação de
presença, facilidade de navegação, ou se é
dependente dos elementos promocionais do
respectivo 'site'.

As categorias relacionadas a este objetivo são:
(2) Relevância da informação, (7) Qualidade da
imagem, (5) Controle sobre a situação, (4)
Navegação, (6) Organização visual e (9) Formas
de pensar.

OE-6: Examinar se ambientes mediados podem, de A categoria mais importante é (9) Formas de
fato, induzir alta confiança na formação da atitude pensar.
frente a um determinado 'site' ou não.

Objetivo Geral: Investigar de forma exploratória (1) quais características do hipertexto causam maior
sensação de presença e (2) como esta aumenta a persuasão frente ao usuário da mídia.

As categorias envolvidas estão abaixo enumeradas:
(1) fonte de informação (6) organização visual
(2) relevância da informação (7) qualidade da imagem
(3) funcionalidade (8) coordenação motora-sensorial
(4) navegação (9) formas de pensar envolvidas
(5) controle sobre a situação

Além destas, faz-se mister destacar o tempo de resposta do site a uma solicitação do usuário.
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Conclusão Geral: Este é um estudo exploratório tipo qualitativo com o uso de discussões de

grupo com retomo. O grupo foi formado por quatro estudantes universitários do curso de

Administração de Empresas, formandos, nivel graduação. Todos são usuários de alta

frequência da WWW-Internet.

Fez-se em duas etapas o processo de análise. A pnmeira, para identificar as categorias

emergentes e a segunda compara estas com os objetivos específicos deste trabalho. As sessões

das discussões de grupo ocorreram em clima cordial e produtivo, não havendo nenhum tipo de

conflito ou constrangimentos de qualquer espécie que pudessem de uma ou outra forma

comprometer a livre expressão dos participantes. Além disto, a reação dos participantes ao

tema proposto, Presença, foi positiva e construtiva.

Devido ao fato de o tema investigado, "estar lá", e conceitos outros como WWW-Internet e

hipermídia serem novos e que apenas recentemente começam a ser pesquisados, sua

compreensão pela sociedade é ainda limitada. Observou-se que, embora os participantes

tenham entendido estes conceitos, aparentemente mostraram-se resistentes à admissão de que

estariam imersos ou presentes no ambiente mediado por computador; porém, para o autor desta

tese, várias passagens das discussões evidenciam que "estavam lá".

As categorias que emergrram espontaneamente, na primeira sessão, foram (1) fonte de

informação, (2) relevância da informação, (3) funcionalidade, (4) navegação, (5) controle sobre

a situação, (6) organização visual, (7) qualidade da imagem, (8) coordenação motora-sensorial

e (9) formas de pensar.

Dentre estas, as duas últimas, coordenação motora-sensorial e formas de pensar, são

elementos não explorados pela literatura quanto ao seu potencial para o estabelecimento da

sensação de presença, no ambiente da WWW-Internet, até onde este autor pôde verificar.
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As categorias acima revelam que o estabelecimento da sensação de presença é um processo

cuja primeira fase é o caráter exploratório do usuário para a obtenção de informações que lhe

sejam relevantes e esta sensação tem seu potencial aumentado e mantido com o suporte das

demais.

Esta sensação quando estabelecida pode acarretar maior preferência para um determinado site e

suas informações ali expostas, seus produtos, como também aumentar a confiança na atitude

formada devido ao usuário ter "estado lá", naquele ambiente mediado.

A tabela 14 apresenta as conclusões resultantes das pesquisas realizadas, e a Tabela 15

evidencia as conclusões do objetivo geral e dos específicos. Ambas as tabelas são mostradas a

seguir.
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Específico-3: Averiguar se o maior uso do •••Desconfirmação ConfirmaJão •••
hipertexto implica em maior aprendizado ou se, I~"'IIII----------I-I ---------4.~,.
ao contrário, implica em menor ou nenhum Plena Neutra Plena
aprendizado.

Desconfirmação
~

Aprendizado foi verificado pelo uso de
'lembrança'. Os participantes lembraram-se do
conteúdo dos sites visitados.

Específico-4: Caso o uso do hipertexto implique
em maior aprendizado, analisar quais dentre seus
componentes como texto, imagens, sons e
coordenação motor-sensorial são mais relevantes.

Específico-5: Investigar se a formação de
preferência por um determinado 'site' é
dependente da sensação de presença, facilidade de
navegação, ou se é dependente dos elementos
promocionais do respectivo 'site'.

Confirmação

• •Plena PlenaNeutra

Os elementos mais relevantes ao aprendizado são
aqueles que estabelecem 'congruência cognitiva
entre o usuário e o site, como navegação e
organização visual.

Desconfirmação
~ I

Confirmação

• •Plena Neutra Plena

Objetivo parcialmente atingido. Segundo o grupo,
a preferência por um site depende da relevância
da informação, da qualidade da imagem, do
controle sobre a situação, da facilidade de
navegar pelo ambiente, da organização visual e da
forma de pensar. Estes elementos podem formar a
sensação de presença. Este estudo não fornece
indicadores para afirmações mais específicas.

Específico-6: Examinar se ambientes mediados I~Desconfirmação I Confirma~o 110.

podem, de fato, induzir alta confiança na 141~----------I---------j "."

formação da atitude frente a um determinado Plena Neutra Plena
'site' ou não.

Sites que facilitam a vivência de uma experiência
podem, sim, estabelecer alta confiança na atitude
formada.



Tabela 14: Conclusões resultantes das pesquisas realizadas
Objetivos

Específico-2: Examinar se associações realizadas Desconfirmação Confirmação
pelo usuário da mídia são dependentes da resposta 14~1-------------I-I---------4._".
à solicitação feita e se o 'rnouse' é elemento Plena Neutra Plena
central ao aumento do grau de associações.

Geral: Investigar de forma exploratória, (1) quais
características do hipertexto causam maior
sensação de presença e (2) como esta aumenta a
persuasão frente ao usuário da mídia.

Específico-I: Investigar qual variável, ou
conjunto de variáveis, é de maior relevância para
estabelecer a sensação de presença: se variáveis
motor-sensoriais, "rnouse"; variáveis visuais
como imagens, textos, cores, ou variáveis sonoras
como intensidade, modulação, tonalidade.

Específico-la: Uma vez investigado o conjunto
de variáveis que estabelecem a sensação de
presença, examinar como os elementos deste
conjunto se combinam para o fortalecimento de
tal sensação.

Plena Neutra Plena

Conclusões resultantes das pesquisas
realizadas

Escala: desconfirmação/confirmação dos
objetivos

Desconfirmação
~ I

Confirmação

• •
Os elementos responsáveis pela sensação de
presença são a importância da informação e a
facilidade de usar o site. Presença faz com que o
usuário 'sinta-se' imerso no ambiente mediado,
gerando maiores níveis de atenção e
envolvimento, o que aumenta a persuasão.
Desconfirmação Confirmação~ I..
Plena Neutra Plena

A principal variável para esta sensação é a
'relevância da informação', seguida pelas motors-
sensoriais e visuais. Não houve indicadores
suficientes quanto à int1uência das sonoras.
Desconfirmação Confirmação

~ I • ~
Plena Neutra Plena

O interesse pela informação é fortalecido pela
facilidade com que se 'navega' pelo site, o que
depende da organização visual e da faciliade de se
apontar e clicar na parte relevante.

Atender à solicitação do usuário é crítico a mantê-
lo no site. Isto o leva a maiores elaborações e,
assim, a maiores associações. A facilidade de
identificar onde clicar e a devida ação, via mouse,
para a obtenção da informação requerida, mantém
o pensamento no assunto reforçando a elaboração.
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Tabela 15: Conclusões sobre o objetivo geral e os específicos

Objetivos Específicos Conclusão

OE-l: Investigar qual variável, ou conjunto de A variável básica para a geração da sensação de
variáveis, é de maior relevância para estabelecer a presença é a relevância da informação e tempo de
sensação de presença: se variáveis motoras- resposta à solicitação, em segundo lugar. Outras
sensoriais, "mouse"; variáveis visuats como como cores e sons são complementares àquelas.
imagens, textos , cores ou variáveis sonoras como
intensidade, modulação, tonalidade .

............ --.- .

OE-Ia: Uma vez investigado o conjunto de
variáveis que estabelecem a sensação de presença,
examinar como os elementos deste conjunto se
combinam para o fortalecimento de tal sensação.

Uma vez estabelecido o envolvimento, variáveis
como funcionabilidade, navegabilidade, fácil
visualização da informação e do caminho a seguir
mais a coordenação motor-sensorial fortalecem e
mantêm a sensação.

OE-2: Investigar se associações realizadas pelo
usuário da mídia são dependentes da resposta à
solicitação feita e se o 'mouse' é elemento central
ao aumento do grau de associações.

O maior atendimento às solicitações induz a maior
número de associações, mas não se pode concluir
que o 'mouse' seja relevante para tanto.

OE-3: Averiguar se o maior uso do hipertexto
implica em maior aprendizado ou se, ao contrário,
implica em menor ou nenhum aprendizado.

O uso do hipertexto implica em maior aprendizado
o qual se relaciona com a obtenção da informação
que mais lhe seja interessante.

OE-4: Caso o uso do hipertexto implique em maior
aprendizado, analisar quais dentre seus
componentes como texto, imagens, sons e
coordenação motor-sensorial são mais relevantes.

OE-5: Investigar se a formação de preferência por
um determinado 'site' é dependente da sensação de
presença, facilidade de navegação, ou se é
dependente dos elementos promocionais do
respectivo 'site'.

Maior aprendizado está relacionado com o
interesse do usuário e com sua estrutura cognitiva.
Não há variável mais ou menos importante por si
só. O que se verificou é que a forma da mensagem
deve estar congruente com seu conteúdo e com a
maneira de pensar da pessoa.

A formação de preferência por um site e seus
produtos tem por base a importância ou relevância
da informação e seus elementos de manutenção,
funcionabilidade e navegabilidade. Promoções
contribuem para preferência desde que estejam
relacionadas ao interesse básico do usuário.

OE-6: Examinar se ambientes mediados podem, de Ambientes mediados podem gerar alta confiança
fato, induzir alta confiança na formação da atitude na atitude formada. Isto ocorre quando há forte
frente a um determinado 'site' ou não. envolvimento entre o usuário e os desafios

impostos pelo site.

Objetivo Geral: Investigar de forma exploratória, (1) quais características do hipertexto causam maior
sensação de presença e (2) como esta aumenta a persuasão frente ao usuário da mídia.

Conclusão: (1) Os fatores são relevância da informação ou mensagem, congruência cognitiva, o binômio
estímulo visual e resposta motora ou manual via mouse e tempo de atendimento à solicitação feita pelo
usuário. (2) Presença aumenta a persuasão quando a experiência vivenciada no ambiente mediado é
similar àquela do não mediado.
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PARTE VI: CONCLUSÕES

26. Introdução

As conclusões abaixo apresentadas fundamentam-se nos dois tipos de pesquisas realizadas

nesta tese. O primeiro é a pesquisa bibliográfica e o segundo é a de campo, via discussões em

grupo.

27. Conclusões da Pesquisa Bibliográfica

Segundo a pesquisa bibliográfica realizada, os principais fatores que devem ser considerados

para o estabelecimento da sensação de presença são (1) ambiente mediado versus não mediado,

(2) imersão sensorial, (3) riqueza sensorial e (4) interatividade.

O primeiro fator, ambiente mediado versus não mediado, enfatiza que o ambiente que mais

saturar os órgãos sensoriais humanos predomina sobre o outro. A ênfase é que o estímulo que

mais assim o fizer, não permitindo que outros sejam percebidos pelo canal sensorial, mais

alocará para si este sentido humano. A saturação pode ocorrer via intensidade do estímulo ou

por interesse do indivíduo por esta ou outra fonte de informação.

Ambientes mediados por computadores tendem a se sobrepor aos não mediados por duas

razões: primeiro, saturam mais rapidamente o campo visual do usuário, pois o monitor de vídeo

está fisicamente mais próximo aos seus olhos e, segundo, como exposto pela abordagem de

'Ruídos', o maior número de estímulos diferentes provoca desvíos de atenção, maior número

de fontes de informação concorrendo por canal sensorial, situação esta comum no ambiente

não mediado. Por outro lado, o uso da WWW-Internet caracteriza-se por ser uma atividade

isolada e individual.
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As características acima descritas da WWW-Intemet conduzem à maior imersão sensorial que

é reforçada por uma postura ativa do usuário e pela geração da congruência cognitiva entre

este e o site, via organização visual. Esta congruência aumenta a memorização devido ao uso

de representações espaciais que organizam conjuntos de informações compatíveis à estrutura

cognitiva do usuário facilitando, assim, as associações. As ferramentas que permitem estas

organizações e associações são o hipertexto e a hipermídia.

A natureza única do hipertexto que permite maior flexibilidade na apresentação da

informação, variação de conteúdo e/ou forma, é portanto importante fonte de benefícios

àqueles motivados a usarem esta mídia, o que facilita a elaboração da informação. A riqueza

sensorial, ampla variedade de assuntos e formas, estabelece uma ligação psicológica e motora

entre o usuário e a mídia, o que aumenta a imersão do primeiro na segunda.

Esta maior imersão no ambiente mediado, sensorialmente rico, estabelece forte envolvimento

com as informações apresentadas, aumentando a ilusão de estar vivenciando uma experiência.

A manutenção ou continuidade desta ilusão é facilitada pela interatividade, assim como

ocorre entre o indivíduo e o ambiente não mediado. A figura abaixo ilustra a relação destas

variáveis.

Figura 11: Processo da sensação de presença
P r e s e n a

Riqueza
Sensorial

Ilusão de
ExperiênciaAmbiente Mediado

Im ersão

Associa
lnteratividade

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os fatores, segundo a pesquisa bibliográfica, que aumentam a preferência por um site ou suas

informações, como produtos, são: (1) presença, (2) memorização, (3) atitude formada, (4)

aprendizado e (5) confiança na atitude formada.

A ilusão de 'estar lá', de vivenciar uma experiência assim como ocorre em ambientes não

mediados, onde por deter controle sobre a situação o usuário toma-se agente ativo e

participante do ambiente no qual está imerso, implica em maior elaboração cognitiva, o que

resulta na maior memorização dos fatos subjetivamente vivenciados.

A importância deste mecanismo de armazenamento é que quando o indivíduo recuperar uma

informação poderá não saber distinguir sua fonte. Evidências sugerem que grande parcela das

informações retomadas apresenta-se fora do domínio da consciência'? e, assim, experiências

anteriores, mediadas ou não, influenciam as ações para a realização da tarefa. O efeito disto é a

alta confiança na atitude formada devido à ilusão criada.

A maior ativação de órgãos sensorias, via tecnologia de hipermídia, leva à maior lembrança e

considerando-se a motivação intrinseca do usuário a usar a WWW-Intemet, o comportamento

de exploração, mais este aprenderá sobre o assunto de seu interesse. Desta forma, maior

lembrança asssociada com maior aprendizado toma a ressaltar a confiança numa atitude

formada pelas informações providas pelo site.

A preferência formada será resultante da diminuição da incerteza frente ao universo de

informações disponíveis. O aprendizado aumenta a preferência pois age como fator que diminui

ou elimina a indecisão, o que é operacionalizado ou pela memória do indivíduo, que é passível

de falhas, ou por aquela dos agentes eletrônicos de busca, que evita ou elimina erros na

recuperação da informação. A Figura 12 ilustra o mecanismo de formação de preferência.

52 Vide tópico Recuperação da Informação, página 85 desta tese.
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Figura 12: For.mação de preferência

Presen a Memoriza ão

Atitude

Fonte: Elaborado pelo autor desta tese.

28. Conclusões da Pesquisa de Campo

As conclusões seguintes, segundo a pesquisa de campo, são apresentadas em forma de

esquema conceitual e seus principais fatores são as categorias emergentes em relação aos

objeti vos específicos.

As discussões de grupo revelaram outras variáveis para estabelecer a sensação de presença e

como estas se relacionam com as demais. São estas: (1) relevância da informação e (2) formas

de pensar. Estas últimas revelam diferenças significativas da WWW-Internet para outras

formas de mídia como televisão e rádio quanto às formas de pensar. Enquanto para as últimas

as abordagens tradicionais visam à estrutura, interesse e cognição, para a primeira acarretam

variações como entender a lógica com que o site é construído. Isto implica que se a informação

mediada for apresentada de forma não relacionada às expectativas do usuário da mídia pode
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ocorrer rompimento quanto ao raciocínio estabelecido e, consequentemente não estabelecer a

sensação de presença.

Esta sessão apresenta em forma de diagrama quais as variáveis envolvidas no comportamento

com e sem o estabelecimento da sensação de presença e como estas estão relacionadas de

forma a influenciar a preferência do usuário.

28.1 Comportamento com a Sensação de Presença Estabelecida

A figura abaixo evidencia os fatores envolvidos na formação da sensação de presença e, como

esta influencia a persuasão cuja descrição é feita a seguir.

Figura 13: Comportamento com sensação de presença segundo a
pesquisa de campo

Informação Mediada

Variedade de Recursos Cognitivos

Confiança na Atitude Formada

Fonte: Elaborado pelo autor desta tese.
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Os estímulos provenientes do ambiente mediado por computador, a informação mediada, para

estabelecerem a sensação de presença devem ser percebidos como importantes a seu usuário; a

informação entregue deve ser de alta relevância.

Esta característica primária é a própria definição de Presença, pois, para a informação ser

relevante, precisa atender aos anseios do indivíduo, o que a toma pessoal, sendo, assim,

subjetiva e presença é subjetiva como atesta a sua definição. Deste modo, o primeiro fator para

iniciar o processo da sensação de presença revela-se congruente com a característica básica

desta sensação, que é a subjetividade.

Uma vez iniciado o processo de ligação psicológica Homem-Computador, outros elementos

como Organização visual, Fácil navegação e Compatibilidade de Proximidade fortalecem esta

ligação. Porém, estes têm pouca importância se não estiverem vinculados à relevância da

informação. É, assim, condição básica haver a ligação psicológica via relevância da informação.

Esta relevância contribuirá para a formação de presença se o indivíduo estiver concentrado no

entendimento do conteúdo da informação. Se o foco for em outros pensamentos que não o

conteúdo da informação, como entender a lógica de funcionamento do site, este processo será

interrompido e não mais se estabelece a sensação de presença.

O pensar dirigido ao conteúdo da informação é dependente das características do site quanto a

sua organização visual, facilidade de navegação e proximidade cognitiva. Estes elementos

facilitam a concentração do indivíduo. Se um destes for ruim, o usuário precisará realizar

pensamento outro que não aquele relativo à compreensão da informação, implicando em

entender outra 'coisa' que não seu centro de interesse. Esta ruptura no pensamento ou no

raciocínio interrompe o processo de presença. Para mais informações acerca desta influência

vide tópico 'Formas de pensar', página 145.

A permanência do usuário na ação do pensar focado é reforçada pela variedade dos recursos

cognitivos empregados, páginas 92 e 93 desta tese. O maior emprego de recursos cognitivos,
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como visão, audição, tato e movimentos quando congruentes ou relacionados entre si aumenta

a elaboração da informação e as associações via maior número de caminhos para levar a

informação até o cérebro. E fazem com que a pessoa minimize a influência da informação

irrelevante e saliente ou mantenha a importância da informação relevante, a de seu interesse.

Este mecanismo faz com que o usuário mantenha o foco de seu pensamento na informação

mediada considerada relevante, pois elementos como a organização visual, facilidade de

navegação e proximidade cognitiva por permitirem o uso de vários canais sensoriais exercem

efeito positivo na cognição.53 Neste momento, permitir que o usuário exerça ou tenha controle

sobre a mídia reforça os efeitos positivos no seu foco de pensamento. 54

o processo até aqui descrito caracteriza a imersão psicológica, relevância da informação e

pensar dirigido, e a perceptiva, uso de vários sentidos: visão, tato, audição e movimentos. Esta

imersão absorve o indivíduo no ambiente mediado, gerando assim a sensação de presença: Ele

"está lá".

Presença quando relacionada ao hipertexto, uma representação espacial, aumenta a

memorização, vide estruturas cognitivas, página 70, em razão das associações realizadas pelo

usuário da mídia. Isto ocorre porque o usuário percebe tal situação como uma experiência

direta em razão da riqueza sensorial, as imagens de alta qualidade, produzida pela mídia. A

percepção da situação como uma experiência direta faz com que a confiança na atitude formada

seja alta.

Desta forma, como tal experiência está ligada à relevância da informação mediada por

computador, ao pensamento focado e pelo controle do usuário frente à mídia no processo todo,

suas expectativas são satisfeitas, o que implica em atitude positiva para com a experiência

vivenciada e, assim, mais propenso estará para aceitar a informação provida pela mídia, isto é,

maior sua intenção de aceitação.

53 Como exposto em 11.4.1 O Efeito Multisensorial e Multitarefa no Aprendizado, página 90.
54 Para mais informações vide página 70 deste trabalho.
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28.2 Comportamento sem a Sensação de Presença Estabelecida

A figura a seguir ilustra os fatores que compõem o comportamento sem o estabelecimento da

sensação de presença.

Figura 14: Comportamento sem a sensação de presença segundo a
pesquisa de campo

Inforrmção Mxtiada

• CXganização VISUalPobre
• Navegação Difícil
• Ausência de Proximidade Cognitiva

Pensarrento não Ilrigido ao Assuoto

IPoucos Recursos Cognitivos Alocados I
•Pouca ou nenhurm sersação de Presença

Confiança na Atitude Fonmda

Alta

~Indefinida

Fonte: Elaborado pelo autor desta tese.

o comportamento do usuário da mídia mediada por computador sem a sensação de presença

apresenta variações em comparação com esta sensação estabelecida.
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Quando o usuário exposto à informação mediada, a percebe como de baixa ou nenhuma

relevância, a sensação de presença é nula ou fraca. Isto ocorre porque, nesta circunstância, ele

não se sente motivado o suficiente a ter seu pensamento centrado num assunto específico. Esta

falta de interesse potencializa o pensamento para outros assuntos, o que reforça a perda de

foco.

Paralelamente, a existência de ruídos apresenta o potencial de redirecionar seu pensamento para

assuntos outros que não o conteúdo da informação transmitida. Dificuldades para entender a

lógica de funcionamento do site, organização visual pobre ou confusa, navegação difícil e

ausência de proximidade cognitiva forçam o usuário a pensamentos e ações extras, não

relacionadas à informação.

As dificuldades acima obrigam-no a avaliar e/ou analisar a qualidade do site e seu projetista. É

o ato de clicar numa parte do site e este abre páginas sem relação específica ao assunto de

interesse. Isto rompe o pensamento ou raciocínio do usuário em razão de se fazer necessário

interpretar aquela informação e concluir que não é de seu interesse.

Esta nova interpretação é um pensamento diferente daquele requerido à compreensão do

assunto sob investigação. Também, a abertura de páginas não relacionadas a seu interesse exige

dele que procure visualmente na tela o local de clicar para fechar tal página, o que demanda

movimentos diferentes por exigirem maior movimentação: clicar no local para fechar em vez de

fazê-lo no centro da tela para continuar a navegar pelo assunto de interesse.

Elemento crítico aqui, além dos já citados, é o tempo de resposta à solicitação feita. Quanto

maior este tempo, mais se rompe o raciocínio e, consequentemente, mais ocorrem outros

pensamentos como avaliação da qualidade do site em termos de objetividade.

Fatores como baixa fidelidade sensorial e má qualidade da imagem obrigam o usuário a pensar

somente num aspecto, como por exemplo, avaliar a qualidade da imagem. Isto o força a
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empregar recursos para entender a imagem e não para a compreensão da informação mediada,

o que significa pensar em outro assunto que não o conteúdo da informação.

Este mecanismo diminui a importância de outros apelos sensoriais do site que poderiam facilitar

a compreensão da informação. Ao concentrar-se para entender a imagem de má qualidade,

outros elementos como sons e movimentos tornam-se irrelevantes, reduzindo o número de

caminhos ao cérebro.

Dificuldades de se obter a resposta desejada, seja em razão de páginas abertas sem a devida

correspondência com o assunto sob busca ou ao tempo excessivamente longo, podem

ocasionar duas consequências. A primeira dificulta a ligação psicológica Homem-Computador

o que impede a imersão sensorial no ambiente mediado e por conseguinte não estabelece a

sensação de presença. A segunda forma atitudes negativas fortes que irão influenciar

positivamente a memorização do evento desagradável.

Caso esta situação seja suficientemente forte, atitudes negativas fortes, a confiança nesta

atitude será alta o suficiente para impor a rejeição ao site e as suas informações. Porém, casos

de atitudes negativas fracas, aparentemente, não exercem influência na memorização, o que

torna o resultado indefinido quanto à rejeição ou não.

Ruídos podem fazer com que a elaboração referente à mensagem seja superior àquela

necessária para a compreensão, o que apresenta o potencial de gerar pensamentos não

relacionados ao conteúdo da informação, como criticas.

Assim, quanto mais dificil for entender o site, como dificuldades de navegação, ou quanto

maior o esforço para tanto, mais sentimentos negativos serão gerados, o que leva o usuário a

ter baixa confiança na escolha, implicando em rejeição à informação. Isto se deve à sensação de

incerteza em que o usuário se encontra, e esta incerteza reduz a confiança na escolha, o que

pode fazer com que rejeite a informação a que estava exposto.
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Informações mediadas de baixa relevância percebida geram baixa motivação, o que tende a ter

baixo índice de foco no assunto em questão. Neste caso, pouca ou nenhuma elaboração

realizada não faz ocorrer a ligação psicológica necessária à imersão tanto psicológica quanto

sensorial e, consequentemente, dificulta o estabelecimento da sensação de presença.

Embora seja possível a memorização conjuntamente com atitudes neutras, isto parece não

influenciar na intenção. Nesta situação, confiança na atitude formada parece ser neutra ou

pouca. As evidências obtidas neste estudo exploratório não permitem maior assertividade a este

respeito.

29. Conclusão Geral

Esta tese revelou que pela mediação de computadores, o sistema perceptivo humano pode ir

para um ambiente remoto enquanto o corpo permanece em outro. Considerando-se que a

sensação subjetiva de estar presente num lugar é determinada pela percepção sensorial dos itens

que o compõe, isto implica que o receptor da informação mediada pode sentir-se presente no

ambiente criado pela informação.

A pesquisa bibliográfica mostra que Presença tem várias definições e a análise destas revelou

dois fatores comuns: (1) relevância da informação e (2) a interação do usuário com o ambiente

mediado; o que foi evidenciado pela pesquisa de campo. Pesquisadores da interatividade

Homem-Máquina sugerem e a pesquisa de campo fornece vários indicadores de que a

verosemelhança .da experiência de presença é influenciada pela imersão sensorial, ligação

psicológica entre o indivíduo e a mensagem proveniente do ambiente mediado, e pela fidelidade

sensorial, realismo percebido.

Assim, tanto a pesquisa bibliográfica quanto a de campo fornecem fortes indicadores de que a

sensação de presença é iniciada pela importância percebida da informação e é mantida e

reforçada pela interatividade Homem-Ambiente mediado por computadores. Este último fator

mantém e reforça a sensação de "estar lá" pelo uso de maior número de canais sensoriais como

visão, audição, táctil e o conjunto braço-mão-mouse que de forma coordenada entregam ao
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cérebro a mesma informação de forma diferente, gerando redundância da informação o que

implica maior cognição e elimina ou diminui a influência de informações provenientes do

ambiente não mediado, os ruídos. Isto aumenta o vínculo psicológico entre o indivíduo e a

mensagem mediada que é a imersão sensorial.

A pesquisa de campo provê indícios que evidenciam a importância do usuário mover-se pelo

site, navegação, como fator que sustenta a sensação de presença e é caracterizado pela

facilidade do usuário saber onde clicar para permanecer navegando pelo ambiente mediado. A

coordenação de ver, posicionar o 'mouse' e clicar torna a navegação contínua mantendo a

sensação de "estar lá" em razão do pensamento estar focado no assunto de interesse do

usuário. O desconhecimento de como navegar exige pensamentos não relacionados ao assunto

de seu interesse, como procurar onde clicar para continuar sua movimentação pelo site, o que

dificulta a coordenação motor-sensorial e rompe a ligação psicológica com a mensagem

terminando a sensação de presença estabelecida.

Há fortes indicadores, pela pesquisa bibliográfica e a de campo, de que informações agrupadas

por assuntos fazem com que as ações de ver, posicionar o 'mouse' e clicar fiquem

incorporadas, Vareia (1997, p. 14-16), levando a movimentos altamente coordenados que têm

por base o conhecimento procedural, Rodgers (1992, p. 235), tornando-os automáticos, como

revelado pela pesquisa de campo, 'Familiaridade com o assunto " página 138, o que evita a

dispersão do raciocínio e reforça a sensação de presença.

Os achados da pesquisa de campo sugerem que receber informações impertinentes ao assunto

de interesse quando navegando por um determinado site dificulta a coordenação motor-

sensorial e finaliza o "estar lá", pois, mensagens ou páginas irrelevantes aos interesses do

usuário apresentam formato visual diferente das relevantes o que dificulta a coordenação

motor-sensorial em razão do indivíduo precisar familiarizar-se com a nova forma.

Isto termina com a sensação de presença por que a ação de 'fechar' páginas não relacionadas

aos interesses ocasiona a execução de movimentos diferentes daqueles relativos às das páginas
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de seu interesse, obrigando o usuário a aprender a lidar com o novo formato o que exige mais

esforços.

Esta situação é percebida pelo usuário como perda de controle sobre suas ações e interesses o

que ocasiona baixa interação com o ambiente mediado gerando sensações negativas. Por outro

lado, a entrega de informações relevantes ocasiona maior interação e toma o processamento de

informações mais ativo e intenso o que pode resultar em atitudes mais favoráveis frente à

mensagem, ao site ou mesmo com relação à marca exposta.

Os achados da pesquisa de campo sugerem que a exposição voluntária caracterizada pela

entrega da informação desejada e pela facilidade de interação e navegação, pelo ambiente

mediado por computadores, mantêm o usuário "lá" e geram preferência pelo site em questão.

Por outro lado, há fortes indicadores, revelados pela pesquisa de campo, de que a exposição

involuntária que apresenta ao usuário informações irrelevantes aos seus interesses finaliza a

sensação de presença fazendo com que a preferência para com o ambiente mediado seja baixa

ou nula.

A pesquisa de campo revela e evidencia que uma das características mais importantes da

interatividade, prover ao usuário a informação de seu interesse, é a crescente possibilidade de

entregar informações mais pessoais e Íntimas o que leva a maior relacionamento ou ao conceito

de marketing um a um. Este relacionamento personalizado quando percebido pelo usuário tem

maior probabilidade de construir um relacionamento mais sólido, de maior duração e lealdade

entre as partes.

As discussões de grupo revelaram que as pessoas estão mais propensas a interagir com o site

ou com as mensagens expostas quando as percebem mais íntimas e pessoais. Isto leva a maior

familiarização e aumenta a preferência pelo ambiente mediado que mais atender às expectativas

dos usuários.
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o achado mais importante, ou um dos mais importantes do presente estudo, é a influência das

ações motoras no processo de aprendizado do indivíduo o que aumenta a memorização, e

como revelado pelas discussões de grupo, pode gerar atitudes positivas e por conseguinte

endendrar maior preferência.

Há fortes indicíos de que o maior número de canais sonsoriais envolvidos no processamento de

uma mensagem aumenta a atenção devido à eliminação ou diminuição dos ruídos que podem

afetar esse processamento. Assim, o maior número de sentidos envolvidos por usar maior

número de recursos cognitivos impõe maior atenção e pode levar a melhor interação que por

sua vez permite a personalização do relacionamento implicando numa situação favorável para o

aprendizado.

Este trabalho, até onde o autor pode verificar, é pioneiro em revelar a importância da

coordenação motora-sensorial como elemento a gerar sensações positivas e portanto induzir a

preferência por uma determinada fonte de informação.

o presente estudo mostra que o hipertexto, por facilitar a navegação das pessoas por um site,

faz com que estas incorporem os movimentos necessários à busca das informações relevantes,

influenciando de forma positiva a formação de presença, o que pode aumentar a preferência

pelo ambiente virtual e pelos produtos e marcas propagandeados ou informados no mesmo.

Embora não tenha sido objeto específico de investigação no presente estudo, os efeitos reais da

imersão sensorial na memória apresentam importantes implicações na medida em que mídias

futuras altamente imersivas podem vir a exercer efeito positivo na eficácia da informação

mediada.

Embora presença seja um ilusão que ocorra na mente humana, suas implicações são relevantes.

Considerando-se a constante evolução tecnológica dos meios de comunicação, isto facilitará as

imersões sensoriais e psicológicas que por sua vez estabelecerão a sensação de presença,

tomando este tópico mais atrativo à pesquisa com importantes aplicações mercadológicas.
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PARTEVII: LIMITACÕES E SUGESTÕES PARA
!>

ESTUDOS FUTUROS

:~V:isãô' Geral,
"~'sugestõ~spara .es'tudosfutupós .:.,

'. . .~ ,Limit.ações
"..,. '. ..' . :.

30. Visão Geral

Devido às limitações dos recursos usados neste estudo, os fatores de fidelidade sensorial não

foram empiricamente examinados. Assim, estudos futuros poderiam examinar estes fatores com

outro grupo de determinantes da sensação de presença.

31. Limitações

Esta tese tem limitações devido às opções metodológicas e operacionais adotadas para sua

realização que são a seguir discutidas:

• Limitações metodológicas

O tipo de pesquisa adotada foi a exploratória, via discussão em grupo, que não tem força para a

generalização dos resultados nem das conclusões apresentados. 55 Mudanças no contexto social

também podem alterar o dia à dia do consumidor, o que poderá tomar os resultados desta

pesquisa mais limitados ou, de menor aplicabilidade (Thompson, Locander e Pollio, 1989, p.

133). As conclusões expostas limitam-se àqueles que participaram" da investigação e sua

aplicação para outros grupos como o 'feminino, adolescentes, idosos e outros é restrita.

Outra limitação metodológica é que grupos de foco caracterizam-se pela ausência de rigor

metodológico quanto a sua composição, perfil dos participantes, e condução. Em muito se
,

baseiam em tentativas, ou "regras de ouro", que "deram certo". Desta feita, há o risco de que

poucos conceitos ou idéias tenham emergido e, consequentemente, sido investigados (Calder,

1977, p. 362; Fem, 1982, p. 2; Godwin e Neck, 1996, p. 328; Lunt e Livingstone, 1996, p. 83).

55 As razões para a escolha deste tipo de pesquisa estão no capítulo Metodologia, página 112,

56 Vide p. 114 tópico: 16.1 Composição dos Grupos de Foco
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• Limitação em razão do grupo

O grupo estudado pode ter comportamento específico a ele próprio, o que limita a aplicação

dos resultados desta pesquisa para outros grupos.

• Limitações operacionais

Outra limitação é a operacionalização dos fatores escolhidos para a investigação, baseadas na

pesquisa de discussão em grupo e mensuração subjetiva do conceito de presença. Neste caso,

os participantes responderam, por escrito, o quão se sentiram presentes nos sites. A limitação é

a possível resistência deles à admissão desta sensação, como exposto na página 127.

• Limitação da análise

Outra limitação é que esta foi uma análise qualitativa, que teve por base a interpretação da

discussão em grupo por este autor que tem noções teóricas pré-concebidas acerca do tema

estudado. Isto implica em uma visão não neutra por parte do pesquisador.

Há, portanto, o risco de viés na análise e interpretação dos dados em razão destas noções por

parte do investigador. Além disto, ele pode ter enfocado aspectos específicos, de forma

inconsciente, e não ter percebido outros fatores ou categorias (Hirschman, 1986, p. 240, 245-

246; Thompson, Locander ePollio, 1989, p. 141; Godwin e Neck, 1996, p. 329).

• Limitação das declarações dos entrevistados

Devido à natureza desta investigação, há o risco dos entrevistados terem compreendido de

forma equivocada algum tópico da discussão e, por conseguinte, haverem manisfestado algo

não condizente à proposição. Ou, quando da verbalização de suas idéias e/ou opiniões, o

significadoempregado para um termo seja diferente para o pesquisador.

32. Sugestões para Estudos Futuros

Esta pesquisa foi elaborada a partir da abordagem exploratória, assim, sugere-se sua realização

com base na quantitativa visando à generalização dos conceitos aqui apresentados. Uma vez
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que a composição dos grupos de foco foi de universitários do sexo masculino, isto possibilita

recomendar as seguintes iniciativas:

• replicar a pesquisa em grupo feminino e outros como adolescentes e idosos;

• replicar a pesquisa junto a grupo com ambos os sexos e

• replicar a pesquisa em pessoas não universitárias, variando tanto quanto ao sexo, masculino

ou feminino ou ambos; à faixa etária ou uma outra combinação destas variáveis.

A análise e interpretação dos dados, nesta tese, foi realizada por seu autor o que sempre

carrega certa dose de parcialidade, apesar dos cuidados tomados. Sugere-se, assim, que a partir

dos dados aqui coletados outro pesquisador faça a análise e a interpretação para posterior

comparação com as conclusões ora apresentadas.

A metodologia empregada nesta investigação foi subjetiva, os participantes respondiam o quão

se sentiram presentes nos ambientes mediados. Assim, sugere-se o uso de técnicas de

mensuração objetiva como, por exemplo, as fisiométricas.

Com o advento e disseminação das tecnologias de comunicação, em especial a WWW-Intemet,

é sugerido que se replique esta pesquisa em grupos de foco realizados na WWW-Intemet para

posterior comparação com as conclusões aqui apresentadas, a fim de verificar se a ausência

fisica do moderador influi nos resultados e, se influir em que grau. Tal procedimento poder-se-

ia realizar ou via vídeo conferência ou via grupos de "bate papo".

Com o recente desenvolvimento de mídias como HDTV, High-Definition Tele Vision, e

HMTV, Head-Mounted Tele Vision, espera-se a expansão do escopo de algumas variáveis,

como imersão e fidelidade sensoriais. Sugerem-se, pois, estudos para verificar o

comportamento:

• psicológico diante destas novas mídias;

• longitudinal e

• de observação.
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