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RESUMO 

 

Este projeto tem como objetivo desenvolver um produto de apoio para 

professores de atividades físicas online. Através do método Guia de Orientação 

para Desenvolvimento de Projetos (GODP) buscou-se entender os problemas 

reais destes professores e focando nestes problemas para a realização do 

projeto, além disso levantou-se dados através de pesquisas sobre soluções já 

existentes para estes problemas.  Por meio destas pesquisas e conhecimentos 

adquiridos, foi possível entender os aspectos necessários para o produto, 

como: funcionalidades, estética e dimensões. Por consequência, o projeto 

resultou em um modelo de tripé com suporte para outros equipamentos, como 

o notebook, celular, garrafa de água, entre outros equipamentos necessários 

para a realização destas aulas. Um produto multifuncional, desmontável, 

prático e moderno. 

 

 

Palavras chaves: Professores de atividades físicas online, tripé, 

multifuncional. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to develop a support product for online physical activity 

teachers. Through the Guidance for Project Development (GODP) method, it 

was sought to understand the real problems of these teachers and focusing on 

these problems for the realization of the project. In addition, data was collected 

through research on existing solutions to these problems. Through this research 

and acquired knowledge, it was possible to understand the necessary aspects 

for the product, such as: functionalities, aesthetics and dimensions. 

Consequently, the project resulted in a tripod model with support for other 

equipment, such as notebook, cell phone, water bottle, among other equipment 

necessary for these classes. A multifunctional, demountable, practical and 

modern product. 

 

 

Keywords: Online Physical Activity Teachers, tripod, multifunctional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dançar, para muitos significa soltar o corpo, se divertir, se exercitar ao ritmo da 

música, é se sentir mais livre, alegre e ainda pode ser, para muitos, um refúgio para 

fugir dos problemas do cotidiano.  

Além destas muitas coisas boas que a dança pode proporcionar, há diversas 

pesquisas científicas que associam as vantagens de movimentar o corpo, como à 

prevenção de doenças e a melhora no quadro clínico, quando já há um problema de 

saúde instalado. Colocar o corpo para mexer ao som de uma música agradável 

melhora o sistema cardiovascular, aumenta o fluxo sanguíneo, favorece a respiração 

correta e também ajuda nas defesas do organismo (FUSCO, 2019).  

 

O foco deste projeto são os professores destas atividades físicas, não só a 

dança que foi citada anteriormente, mas também as artes marciais, os profissionais 

de Personal Trainer, de academia, pilates, entre outros exercícios físicos que trazem 

benefícios para as pessoas. 

 Após o início da pandemia no Brasil, em março de 2020, todas as pessoas 

entraram em isolamento social, para impedir a disseminação do vírus. Sendo assim 

todos estes profissionais que davam suas aulas nas academias e escolas, tiveram 

que parar e se isolar como todos, e após perceber que esta pandemia não passaria 

rapidamente, começaram a dar suas aulas online. 

O ensina à distância (EAD) vem crescendo cada vez mais nas escolas e 

faculdades de ensino, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (2019), 

no dia nacional de educação a distância (27 de novembro) pela primeira vez na 

história houveram mais vagas de ensino superior EAD, do que ensino superior 

presencial. O Censo registrou que em 2018 houveram 7,1 milhões de vagas na EaD, 

enquanto os cursos presenciais contabilizam 6,3 milhões. 

 

Percebendo as dificuldades dos professores para se adaptar ao ensino à 

distância, devido à falta de equipamentos e preparo, e analisando a falta de um 

produto mais eficiente no mercado que atenda estes professores, este projeto tem 

como intuito desenvolver um produto que entenda as dores destes profissionais e 

atenda todas as funções ou equipamentos necessários para a realização destas aulas 

online. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA  

 

No primeiro semestre do ano de 2020 a população mundial passou por uma 

crise na saúde devido a um vírus, COVID-19, uma pandemia que causou diversas 

situações nunca vistas antes pela população, abaixo pode-se ver uma reportagem da 

revista Agência Brasil, descrevendo um pouco da situação vivida.  
 

Ao menos 1,5 bilhão de pessoas no mundo estão sendo afetadas pelas ações 

de combate ao coronavírus, como o fechamento de escolas, o isolamento 

social ou quarentenas. Os dados, da Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (Unesco), levam em conta somente o impacto 

nas crianças afastadas da escola, e mostram a força que uma pandemia tem 

em alterar o cotidiano das pessoas. (MASSALLI, 2020). 

 

Praticamente todos os comércios, escolas, academias, e lugares públicos 

foram fechados, para a segurança da população, e não foi diferente nas escolas de 

dança. Muitas tiveram que fechar e muitos professores precisaram parar de dar aulas 

presenciais, para manter a segurança de todos. Porém esses profissionais 

conseguiram achar uma forma de continuar dando essas aulas dentro de suas 

próprias casas, fazendo aulas virtuais através de vídeos chamadas. Assim como os 

professores escolares de todos os níveis estão fazendo para não ter grandes perdas 

na educação das crianças, os profissionais de atividades físicas também. De acordo 

com o Jornal do Comércio (2020), um professor chamado Renan Kunha, viveu 

algumas semanas angustiado até conseguir encontrar um jeito para seguir seu 

negócio, que foi dando suas aulas online, e a partir da experiência vivida ele decidiu 

manter suas aulas online após a pandemia, pois viu que apesar de não estar junto 

fisicamente dos alunos, ele consegue ter a mesma interação, e ainda conseguir dar 

aulas para pessoas de outras cidades que não conseguiriam fazer aulas com ele 

presencialmente.  

 

Estes professores de dança estão encontrando dificuldades maiores do que 

poderiam imaginar para dar essas aulas, pois como foram forçados a aderir ao EAD, 

perceberam que não possuíam um lugar adequado para fazer o mesmo, nem 

possuíam equipamentos suficientes, ou apoios adequados e um preparo no geral para 

poder realizar essas aulas online. 

 

Apesar destes problemas, tem-se visto um grande aumento na procura dessas 

aulas, já que todos estão em isolamento social, e querendo entrar nessa forte onda 

de autoconhecimento, e prazer em realizar e aprender novas atividades, o site da 

Strava, que é a maior plataforma para atletas e a maior comunidades esportiva do 

mundo, divulgou em dezembro de 2020 o relatório anual de esporte feito por eles.  

  
Strava , a plataforma social líder para atletas e a maior comunidade esportiva 

do mundo com mais de 73 milhões de atletas, divulgou hoje seu relatório 

anual de dados Year in Sport, revelando um boom no exercício global em 
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meio ao COVID 19 pandemia.  Conforme os atletas se adaptaram às 

mudanças generalizadas de 2020 na competição e nas rotinas, as taxas de 

atividade global no Strava aumentaram dramaticamente, ultrapassando 30 

milhões de uploads semanais em maio de 2020, um recorde para a 

plataforma.  

Mais de 1,1 bilhão de atividades foram carregadas no Strava nos últimos 12 

meses, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Durante 2020, a 

comunidade Strava cresceu cerca de 2 milhões de novos atletas a cada mês. 

(STRAVA, 2020). 

 

O relatório anual traz insights sobre como a comunidade esportiva criou novos 

hábitos durante o período de isolamento social, um dos diversos pontos citados, foi o 

aumento ano após ano de atividades lideradas por mulheres em todo o mundo, entre 

abril e setembro de 2020, mulheres entre 18 e 29 anos tiveram o aumento de 

atividades de 45,2% do que no mesmo período do ano passado e os homens tiveram 

um aumento de 27,3% em relação ao ano anterior. 

 

Segundo uma reportagem do G1(2020), uma Companhia de dança de Jundiaí, 

São Paulo, decidiu dar aulas online, neste período de quarentena através de um 

aplicativo, para não deixar seus bailarinos parados e incentivar outras pessoas a 

dançar também, o diretor artístico contou ao G1 que a repercussão está sendo muito 

positiva, e que os alunos conversam e reveem amigos, antes e após as aulas, ele diz 

ser uma experiência de conexão, que estamos precisando neste momento. 

Sendo assim, apesar da repentina mudança, estes profissionais têm um 

potencial de escalar suas aulas e ensinar mais pessoas em menos tempo, facilitando 

o crescimento em sua carreira. 
 

 

1.2 PROBLEMA DO PROJETO 

 

A falta de um produto adequado que consiga agrupar todos os equipamentos 

necessários para realização destas aulas, sem riscos de queda, com adequações de 

altura, em um espaço reduzido para realização destas aulas.  

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um produto para auxiliar professores de atividades físicas, 

visando a união dos equipamentos mais importantes e necessários para uma aula 

online de dança ou esportes, trazendo uma proposta de produto que organize e facilite 

a preparação dessas aulas, sem precisar de adaptações extras. 
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1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conhecer as necessidades e restrições específicas do público alvo; 

2. Conhecer equipamentos necessários para estas aulas online; 

3. Identificar, analisar e comparar atributos de similares e concorrentes; 

4. Identificar materiais e processos para a produção do produto de acordo com a 

empresa parceira; 

5. Desenvolver um modelo conceitual atendendo os requisitos observados. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

 

 Sabendo que em março de 2020 o mundo foi surpreendido pela pandemia do 

coronavírus, e nossa sociedade que estava com um estilo de vida agitado, e em sua 

grande maioria, fora de casa, se viu na obrigação de iniciar o isolamento social, 

fazendo com que as pessoas repensassem seu estilo de vida super corrido e 

atarefado, e pensassem em uma maior qualidade de vida, visando um prazer ao fazer 

as tarefas do dia, com o intuito de se estressar menor e consequentemente viver 

melhor.  

  

Pensando pelo lado da educação a distância, que se viu forçada a começar por 

todo o país, sem preparo algum, também percebeu-se que estudar em casa pode ter 

pontos positivos. Percebeu-se que estudando em casa, se ganha tempo, e abre um 

leque de possibilidades de cursos que podem ser dados ao redor do mundo todo. E 

não foi diferente na concepção dos professores, dando aulas on-lines, consegue-se 

mais alunos, das mais diversas regiões, podendo ser gravada ou ao vivo. 

 

Porém como esses professores não estavam preparados para o estilo de 

ensino EAD, muitos fazem diversos tipos de adaptações em suas casas para poder 

dar aulas, muitos sem suporte adequado, iluminação, tomadas o suficiente para os 

equipamentos, entre outras limitações encontradas para a realização dessas aulas. 

 

Os equipamentos necessários para esses professores de dança, esportes, 

academia ou artes marciais, são um pouco mais complexos, pois estes precisam de 

equipamentos como: iluminação adequada vinda de diversos ângulos, câmeras de 

diversos ângulos também, microfone portátil, diversas tomadas para todos esses 

eletrônicos… entre outros equipamentos que são vendidos em sua grande maioria 

separadamente, tendo um custo bem alto.  

Procurando por estes equipamentos na internet, pode-se encontrar um “kit 

Youtuber” onde vendem alguns desses produtos juntos para iniciantes na carreira de 

Youtuber, ou neste caso professor. A figura abaixo mostra um exemplo de um destes 
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kits existentes que engloba alguns dos equipamentos necessários para estes 

profissionais, tais como: microfone, tripé maleável com suporte para celular e uma 

pequena Ring Light para o celular, vendido por 249,60 reais como mostra na figura 1 

abaixo, neste kit Youtuber para iniciantes. 

 
Figura 1. Kit youtuber para iniciantes 

 
 

Fonte: Site - tudoparafoto.com 

1.5 OPORTUNIDADE  

 

Percebendo a existência deste nicho de mercado, este projeto tem como base, 

criar um produto para ajudar estes professores de atividades físicas, a melhorar seu 

desempenho como professor, através de pesquisas para conseguir levantar possíveis 

dificuldades com os equipamentos, espaços, entre outras funções necessárias para 

esta tarefa. 
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2 MÉTODO 

 

A partir deste momento, para uma melhor realização e organização do projeto 

será utilizado o método de GODP, uma metodologia de design que é centrada no 

usuário. Ela é dividida em 8 etapas, dentro de 3 categorias, a Inspiração, Idealização 

e Implementação, como mostra na figura abaixo.  

 
Figura 2. Método GODP 

 
Fonte: E-book GODP (2018) 

 

 

A Primeira etapa, como mostra a figura 3 mais destacadamente, é a inspiração, 

que incluem as sub-etapas de oportunidade, como já mencionado no capítulo anterior, 

a prospecção, que será mostrado a seguir com a definição do problema e os objetivos 

do projeto e a justificativa, e por último os levantamentos de dados, onde mostrará o 

referencial teórico e todas as pesquisas realizadas com o público. 
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Figura 3. Método GODP - inspiração 

 
           Fonte: Site NGD - UFSC (2016) 

 

 

Já na segunda etapa do método chamado ideação (Figura 4), é composto por 

duas sub-etapas, a primeira é a organização e análise, que é onde são feitas as 

análises das pesquisas com o público, a análise dos concorrentes e similares, e a 

definição dos requisitos, e a segunda é a criação, onde começam os sketches e toda 

a geração de alternativas.   

    

Figura 4. Método GODP - Ideação 

 
  Fonte: Site NGD - UFSC (2016) 

 

Já na terceira etapa do projeto (Figura 5), chamada de implementação, se tem 

mais 3 sub-etapas, a primeira é execução, onde começam os desenhos mais 
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detalhados, a segunda etapa é a viabilização, onde após a escolha do produto final, 

será alinhado com a empresa, se será possível a produção do produto de acordo com 

os equipamentos e tecnologias da empresa, e por último será a verificação final do 

produto, colocando todas as especificações técnicas no projeto. 
  

Figura 5. Método GODP - Implementação 

 

 Fonte: Site NGD - UFSC (2016) 

 

2.1 PLANEJAMENTO OPERACIONAL  

 

Para a realização do projeto, foi feito um plano operacional prévio, dividindo 

todas as etapas do projeto, para uma melhor organização (Figura 6). 

 
Figura 6. Plano operacional 

 
Fonte: Autoria própria (2020) 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para melhor realização deste projeto, será estudado acerca das necessidades 

dos professores de dança visando o bem estar dos mesmos, novas tecnologias para 

o aprimoramento destas aulas, os conceitos de ergonomia importantes para o projeto 

e a nova realidade dos professores que decidiram dar aulas somente online. 

 

3.1 Atividade Física 

 

 De acordo com Lívia (2010) muito antigamente a dança era usada 

somente para rituais religiosos ou para acontecimentos marcantes para expressar 

emoções. E com o passar das décadas a dança começou a ter novos significados, 

como a cultura do corpo em movimento como arte. Além disso, passou a ser 

considerada atividade física quando começou a compor programas de saúde, deste 

modo, associando assim a dança a uma melhor qualidade de vida e aptidão física. 

 
A prática regular da atividade física de forma sistematizada é capaz de 

promover estímulos fisiológicos e adaptações que tira o organismo da 

homeostase contribuindo na melhoria das variáveis fisiológicas 

cardiorrespiratórias como o débito cardíaco, o volume sistólico, a frequência 

cardíaca, a pressão arterial, o duplo produto e o fluxo sanguíneo para os 

tecidos corporais. (REVISTA CPAQV,  2020, p. 2)       

  

Dentre os benefícios da atividade física estão a resistência, flexibilidade, gasto 

calórico, força muscular, e melhora na autoestima prevenindo ou controlando fatores 

de risco como o sedentarismo e doenças crônicas. Há um crescimento constante na 

prática de dança nas mais diversas faixas etárias, entretanto se vê mais mulheres 

aderindo a esta prática, o que condiz com estudos que relatam que mulheres cuidam 

mais da saúde e têm maior expectativa de vida em relação aos homens. 

A busca por atividades físicas durante a pandemia teve um aumento 

significativo, como já foi citado anteriormente segundo Strava, devido a saudade de 

ter um contato humano com outras pessoas, assim diminuindo a distância existente, 

porém sem sair de casa, e ainda com todos os benefícios já citados que uma atividade 

física pode trazer para as pessoas.  

 

3.2 Adaptações do ensino no contexto da pandemia de 

COVID-19  

   

 Na situação pandêmica que vivemos, muitas profissões tiveram que se 

reinventar, e não foi diferente para os professores, que estavam acostumados ao 
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contato humano em suas aulas, e tiveram que se adaptar para o mundo virtual, para 

manter a segurança de todos.  

Segundo Paulo Cardim (2020), mais de 426 mil professores estão entrando no 

EAD, neste momento. Muitos dizem não se adaptar, mas há uma grande parcela de 

professores que enxergam grandes vantagens no EAD, pretendendo até mesmo 

seguir com o ensino a distância após a pandemia, mesmo sem ter equipamentos 

adequados ou um preparo maior. 

  

Com a internet cada vez mais acessível, e os conhecimentos cada vez mais 

fáceis de se encontrar na internet, o mundo de possibilidades aumenta para quem 

quer aprender e passar o conhecimento, fazendo com que não haja limitações 

regionais para aprender algo novo.  

Porém com o ensino a distância, a comunicação entre professores e alunos 

pode ficar um pouco mais difícil, pois muitas aulas são gravadas e passadas por redes 

sociais, como o YouTube ou WhatsApp, dificultando assim um pouco a comunicação 

imediata dos alunos com os professores, o que resulta também em um feedback não 

tão claro, por parte dos alunos, de como esses profissionais estão ministrando suas 

aulas. 

Tendo em vista esta repentina mudança para o ensino a distância devido à 

pandemia causada pelo vírus COVID-19, os professores passaram a ministrar suas 

aulas dentro de sua casa, o que causou um grande transtorno em sua vida, fazendo 

com que muitos deles improvisassem equipamentos para conseguir dar suas aulas, 

alguns precisaram improvisar mesas, tripés, iluminação, quadros, entre outros 

equipamentos como mostra a imagem a seguir de uma professora que precisou 

montar uma estrutura para segurar seu celular na altura certa para dar uma boa visão 

aos alunos do quadro de giz que ela usa para ensiná-los. 

 
Figura 7. Tripé improvisado 

 
Fonte: Postagem publica no Facebook 
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3.3 Experiência do usuário 

 

Para conseguir medir a satisfação destes professores relacionada ao produto, 

usarei como base a experiência do usuário (UX), que tem uma visão mais objetiva em 

relação a interação do usuário com o produto em si. Este tipo de análise e feedback 

que o usuário mostrará poderá ajudar o projeto a evoluir. O termo Experiência do 

Usuário tem origem na tradução do inglês “User Experience”, comumente abreviado 

na sigla UX.  A expressão diz respeito às percepções e sentimentos que uma pessoa 

apresenta ao interagir com um serviço, sistema ou produto (BLOG UX BEAR, 2019). 

De modo geral o UX é a experiência que o usuário terá ao usar um produto ou 

serviço, e podem ser dos produtos mais cotidianos até os menos rotineiros, como por 

exemplo, um caixa eletrônico. Cada interação do usuário com estes objetos traz 

experiências boas ou ruins para os mesmos.  

 Design UX é desenvolver um projeto de produto com foco no público e nas 

experiências significativas ou relevantes que o usuário terá, incluindo aspectos como 

usabilidade, utilidade, acessibilidade e funcionalidade.   

  

É importante aplicar métodos e técnicas de avaliação que auxiliem nas 

tomadas de decisões em um projeto de Design, ajudando a garantir uma boa 

avaliação do produto desde as fases iniciais. 

 Dentre os mais variados tipos de avaliações de experiência do usuário, as de 

possível aplicação para este desenvolvimento de produto são: Avaliação assistida; 

Avaliação Participativa; Avaliação Heurística; Questionários de satisfação; Incidentes 

críticos; Entrevistas pós-experiências; Análise da tarefa, entre outras.  

  

 Os métodos utilizados neste são a pesquisa através de questionários online, através 

da ferramenta google forms, onde será abordado como estes professores trabalham 

em suas casas e quais equipamentos eles têm disponíveis em suas casas. O segundo 

método utilizado é a análise da tarefa, que será realizada com um professor voluntário, 

onde será gravado um vídeo, dentro de sua casa, de todo o processo de realização 

de sua aula, para poder analisar pontos específicos de como são realizadas estas 

aulas, suas dificuldades e necessidades que talvez não irão ser apontados através do 

questionário. 

 

3.4 Ergonomia  

 

  Sabendo da importância da ergonomia para a realização de um projeto de 

design de produto, e os diversos campos em que ela pode atuar, foi definido para 

estudo dois pontos importantes para o projeto. Já que é de conhecimento que este 

produto será para professores que dão suas aulas em pé, sendo assim foi levantado 
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as medidas de bancadas para trabalhos em pé e as medidas dos percentis masculinos 

e femininos. 

Para descrever melhor as medidas necessárias e ideais para estes professores 

que precisam trabalhar em pé, foi encontrada uma pesquisa onde mostra exatamente 

as medidas antropométricas, e como mostra na figura abaixo (Figura 8), as medidas 

antropométricas de uma bancada para trabalho em pé. 

    
Figura 8. Medidas antropométricas para bancada de trabalho em pé 

 
Fonte: Slide de Introdução a Ergonomia – USP 

 

 

Tendo esta informação em mente, de que para uma boa ergonomia é preciso 

que a altura da bancada deve ser entre 50 e 100 mm abaixo do cotovelo, percebe-se 

necessário o estudo do percentil masculino e feminino para poder adequar o produto 

a todos os públicos. Sendo assim, a medida mais importante a ser estudada é a altura 

do chão até o cotovelo dos percentis (Figura 9 e 10), fazendo assim a altura mínima 

do produto 10 cm mais baixo que o menor percentil feminino e a altura máxima, 100 

mm mais baixo que o maior percentil masculino. Porém a medida ideal para uma 

câmera pegar o corpo todo da pessoa, ela deve ficar na altura dos olhos, sendo assim 

juntou-se estas duas medidas mais importantes e a altura mínima do produto deverá 

ser da altura do cotovelo do menor percentil menino e a maior altura máxima do 

produto deverá ser a altura dos olhos do maior percentil masculino. 

 Conclui-se que a altura mínima do produto deve ser de 860 mm e a máxima 

de 1750 mm, contando com a altura do notebook em cima do produto, sendo assim o 

produto real teria 1600 mm mais 150 mm, que seria a altura média entre os notebooks 

existentes no mercado. O produto final então terá uma amplitude de ajuste de 740 

mm, para assim poder cobrir a maior gama de usuários possíveis. 
 



 

27 

Figura 9. Percentil masculino 

 
 Fonte: Professor Roberto Cabral - UFRGS (2008) 

 

 

Figura 10. Percentil feminino 

 
 Fonte: Professor Roberto Cabral - UFRGS (2008) 

 

  

 Outro ponto importante para o projeto são os ângulos das câmeras que estes 

professores precisam ajustar para poder fazer com que seus alunos consigam 
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enxergá-los da melhor forma possível, para isso o produto deve ser inclinado para 

frente para poder ser mais útil para esses professores, fazendo com que o produto 

abranja mais equipamentos.  

 

 

3.5 Empresa parceira 

 

 A empresa escolhida para fazer parceria neste projeto foi a Avatron, que é uma 

empresa fabricante de suportes para TVs, Home theater, projetores, notebooks, entre 

outros produtos, de Maringá – Paraná. 

 

Após procurar diversas empresas, que poderiam se encaixar com o projeto, 

percebeu-se que a Avatron, possui a mesma missão deste projeto, que de acordo 

com o site dos mesmos é superar as expectativas dos clientes, com qualidade 

diferenciada e inovação, trabalhando junto aos clientes, para um melhor resultado do 

produto final. Outro ponto importante para a escolha da empresa parceira foi os 

produtos já existentes da empresa, são produtos que tem uma ligação com o projeto, 

são suportes para apoiar os mais diversos produtos, como projetores, notebook, 

televisores, suportes domésticos, entre muitos outros produtos que em sua grande 

maioria são produzidos com materiais metálicos e plástico de engenharia.       

 

Sobre a empresa e sua criação, ela foi fundada em abril de 2006, com o intuito 

de elaborar produtos que atendessem as necessidades do mercado. A Avatron possui 

equipamentos modernos de fabricação, mão de obra qualificada, em uma conversa 

informal através de WhatsApp, a empresa contou alguns equipamentos que utiliza 

atualmente, uma estrutura totalmente informatizada, alguns dos maquinários são: 

máquinas injetoras, torno CNC, presas, solda, furadeiras e entre outras. A tabela 

abaixo mostra algumas imagens dos produtos que a Avatron produz hoje, os produtos 

escolhidos desta tabela, são produtos que possuem uma similaridade com este 

projeto, e a partir destes produtos poderá ter-se uma noção de como são produzidos 

os mesmos, ressaltando alguns pontos importantes para este projeto. Vale ressaltar 

que alguns dos pontos de fabricação dos produtos, foram obtidos através de uma 

conversa feita diretamente com a Avatron, pois não possuíam todas as informações 

no site. 
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Tabela 1. Produtos Avatron 

Produto Características 

Pedestal para TV com bandeja e rodízios 
 

 

● O material do pedestal é todo de 
aço carbono; 

● Possui manual; 
● Possui 4 rodízios com trava para 

facilitar a movimentação do produto; 
● Possui ajuste de altura tanto para a 

bandeja, quanto para a TV; 
● O suporte para a TV pode girar 360 

graus; 
● Os tubos são ocos, podendo assim 

passar os fios dentro do tubo para 
uma melhor organização; 

● Padrão de furação VESA  de 
100x100 até 600x400mm; 

● Vem com 30 parafusos, de 9 
modelos diferentes e específicos 
para cada furo, 10 porcas, 8 
arruelas, 4 espaçadores, 1 capa 
para parafuso, 1 capa para porca e 
1 Anel Oring plafon; 

● É fabricado através de corte a laser 
e máquinas de corte dobra (estas 
máquinas são terceirizadas); 

● Pintura eletrostática a pó. 

Mesa multifuncional ou suporte para 
notebook 

 

 
● Material do suporte é de aço 

carbono; 
● Possui 4 parafusos com porcas 

tratantes; 
● A bandeja é produzida através da 

máquina de corte dobra; 
● Não possui manual, pois já vem 

montado; 
●  Pintura eletrostática a pó; 
● Pés dobráveis; 

 

Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Após a apresentação do projeto e confirmação da parceria, a empresa 

demonstrou bastante interesse no produto, já que será um produto diferente para seu 

catálogo, e o produto possui um nicho de mercado parecido com o que a empresa já 

trabalha Figura 11). 

 

Figura 11. Logo Avatron 

 
Fonte: Site Avatron.com.br 

 

 

3.6 Pesquisa 

 

Para obter informações mais precisas das dificuldades que os profissionais 

passam, foi conversado inicialmente com 3 professores de estilos de dança diferentes 

(Zumba, Strong e Ritmos), que demonstraram interesse no projeto, pois descreveram 

ter dificuldade de organizar suas aulas. Após a conversa, foi realizado um vídeo onde 

dois destes professores tiraram foto de seus equipamentos e descreveram como era 

montada sua aula, e quais eram suas dificuldades, e o terceiro professor fez um vídeo 

de todo o processo para organizar os equipamentos da aula, e após isso contou 

também, suas dificuldades. Fez-se assim uma tabela para mostrar detalhadamente 

todas estas dificuldades apontadas.   

 

 Na tabela 2 abaixo mostra o professor que dá a modalidade de zumba, o 

mesmo possui 1,76 de altura, tem 39 anos e trabalha com dança há 20 anos. 
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Tabela 2. Professor de Zumba 

Professor 1 - Zumba Descrição 

 

   Este professor dá suas aulas no 
quarto de sua casa, ele precisa de 1 

sofá com um tripé e uma Ring light que 
foi feita manualmente em casa. Ele 
precisa pegar este sofá grande e 
carregá-lo até a cama, para poder 

atingir uma altura melhor para dar suas 
aulas. 

    Neste momento foi apontado uma 
dificuldade para carregar este sofá e 

colocá-lo na cama. Depois ele precisa 
colocar uma televisão e um tripé em 
cima do sofá. Após isso ele precisa 

começar a organizar os equipamentos 
em cima da cama, para não caírem e 
ele poder ajustar a luz e os demais 

equipamentos que virão. 
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Ele diz neste vídeo que só o sofá em 
cima da cama, não dá a altura o 

suficiente para a câmera do notebook 
ficar na linha do nariz dele, que é o 

ideal. Então ele criou com papelão um 
apoio mais alto para colocar seu 

notebook. 
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Ele precisa dar suas aulas em dos 
dispositivos móveis, então para ele 

poder ficar com o mesmo ângulo nas 
duas câmeras, ele faz outra adaptação 
colocando dois grampos de roupa ao 

lado da câmera do notebook, para 
conseguir apoiar seu celular na 

horizontal. 

Fonte: Autoria Própria (2020) 

 

Na tabela 3 abaixo mostra o professor que dá a modalidade de Strong, o mesmo 

possui 1,79 de altura, tem 29 anos e trabalha com dança há 8 anos, este professor 

afirma que dá aulas de outras 3 modalidades online, Mix, Zumba e Personal Trainer.  
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Tabela 3. Professor de Strong 

Professor 2 - Strong Descrição 

 

Este professor dá suas aulas na sala de 
sua casa, ele teve que afastar todos os 

móveis da sala para poder ter mais 
espaço e o restante do espaço e é onde 
ficam seus equipamentos. Neste caso 
ele usa uma escada como apoio para 
seu microfone, caneca com água, e 

apoio para uma das luzes. Ao lado ele 
tem que empilhar, uma caixa de som, 
uma caixa de sapato (que ele acaba 
usando como apoio para o mouse do 
notebook), e seu notebook em cima 

dessa caixa, tudo isto em cima de uma 
cadeira que era usada em sua cozinha. 

No seu sofá, ele apoia também uma 
régua de tomadas, ligando todos estes 

equipamentos, mais uma luz que possui 
e seu ventilador também. 

 

Esta é a visão que os alunos têm deste 
professor. Ele conta também, que 

aquelas tomadas não são o suficiente 
para seus equipamentos, ainda 

faltariam 2 tomadas. 

Fonte: Autoria Própria (2020) 

 

E na tabela 4 abaixo mostra o professor que dá a modalidade de Ritmos, o mesmo 

possui 1,83 de altura, tem 25 anos e trabalha com dança há 9 anos, este professor 
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afirma que suas aulas eram somente presenciais, porém desde que começou com as 

aulas virtuais, ele prefere assim e irá continuar após pandemia. 

 
Tabela 4. Professor de Ritmos 

Professor 3 - Ritmos Descrição 

 

Este professor dá suas aulas dentro de 
seu quarto também, ele possui uma 

estante onde apoiar seu notebook, que 
não alcança a altura ideal para dar suas 

aulas, que seria na altura dos olhos. 

 

Ele usa uma extensão para colocar a 
luz na posição frontal, para os alunos 
enxergarem melhor, e usa uma régua 
de tomada também, apoiada em dois 

porta-lápis. 
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Este professor possui uma caixa de som 
móvel, e um tripé pequeno que é 

apoiado na estampa acima de onde fica 
seu computador. 

 

Esta é uma visão geral de como são 
feitas as aulas deste professor, um 

notebook embaixo, uma extensão com 
uma luz frontal, um tripé para colocar o 

celular e uma caixa de som portátil. 

Fonte: Autoria Própria (2020) 

 

 

3.6.1 PESQUISA COM O PÚBLICO ALVO 

 

 Para uma melhor compreensão dos problemas que os profissionais passam 

para dar suas aulas, foi pensado dois tipos de pesquisas, primeiro um questionário 

com cerca de 21 perguntas para saber melhor suas dores ou complicações na hora 

de dar essas aulas, depois foi feito uma análise da tarefa, onde foi gravado um 

professor em sua casa fazendo todo o processo para dar sua aula. Também foi 

aplicado um questionário com os alunos, com o intuito de ver se eles tinham alguma 

dificuldade ou sugestão em relação à suas aulas online.   
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3.6.1.1 QUESTIONÁRIO COM O PÚBLICO ALVO 

 

 O questionário completo (Apêndice A) possui 21 perguntas focadas nos 

profissionais e como são feitas suas aulas, esta pesquisa foi feita através do google 

forms, aplicada do dia 02/12/2020 até 29/01/2021 e replicada através de grupos de 

WhatsApp, Instagram, Facebook e outras redes sociais.  

Ao todo foram 30 pessoas que responderam esta pesquisa.  

 

 Como pode-se ver na figura 12 a seguir, das 28 pessoas que responderam, 

89,3% (25) delas são professores(as) de dança, e 25% (7) delas responderam dar 

aulas de personal trainer, o restante dos participantes também afirmou dar aulas de 

educação física, Strong Nation, funcional, pilates, natação, bike e escolar, resultando 

em 3,7% (1) para cada resposta. 

 Para esta pergunta, 7 pessoas responderam dar aulas de duas ou mais 

modalidades, todas incluíam a dança e uma outra modalidade. 
 

Figura 12. Pergunta 1 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 Na segunda pergunta (Figura 13), onde era para responder se as aulas são 

dadas com mais frequência gravadas ou online, percebeu-se que em sua grande 

maioria as aulas são ao vivo, com respostas de “sempre” e “quase sempre” totalizando 

23 respostas, e sobre aulas gravadas, 12 pessoas responderam "às vezes", como 

podemos ver na próxima figura. 
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Figura 13. Pergunta 2 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 As perguntas 3, 4 e 5 eram em relação ao nível de domínio dos profissionais 

em relação à filmagem, iluminação e áudio, respectivamente, em todas as questões 

foi respondido o nível básico como maioria. Em relação a filmagem foi 93,3%, já na 

iluminação foi 66,7% e no áudio foi 93.3%, todas indicando o domínio básico dos 

equipamentos como, áudio e filmagem do notebook ou celular, e iluminação do próprio 

ambiente. 

 
Figura 14. Pergunta 3 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 
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Figura 15. Pergunta 4 -pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

Figura 16. Pergunta 5 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 

Como podemos ver na figura 17, os professores em maioria dão suas aulas na 

sala de suas casas com o total de 48,3% (14) e 37,9% (11) dão suas aulas no 

estúdio/academia onde trabalham, em terceiro lugar ficou o quarto, com 27,6% (8), o 

restante se dividiu em escritório, garagem, salão do prédio, ginásio e em um cômodo 

específico para as aulas. 
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Figura 17. Pergunta 7 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 

 

Já na oitava pergunta, era uma questão aberta para os professores 

responderem qual é a área que eles possuem livre para dar suas aulas. As respostas 

foram das mais diversas, como podemos ver na figura abaixo, porém foi feito a média 

de todas as respostas, e o espaço disponível é de mais ou menos 12,3 metros 

quadrados. Para melhor entendimento das respostas foi feito um gráfico compilando 

todas as respostas similares (Figura 18).  

 

 
Figura 18. Pergunta 8 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Autoria Própria- compilação das respostas (2021) 
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A pergunta de número 9, como mostra a imagem abaixo, perguntava se os 

professores que estão dando essas aulas online agora durante a pandemia, iriam 

continuar com as aulas online, após a pandemia, e ficou-se bem dividido entre “talvez” 

com 46,7% (14 pessoas) e “sim” com 33,3% (10 pessoas) afirmando em continuar 

com as aulas após a pandemia, 16,7% (5 pessoas) responderam que não irão 

continuar e 3,3% (1 pessoa) respondeu que só fará as aulas online durante a 

pandemia. 

 
Figura 19. Pergunta 9 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 

 Para a décima pergunta do questionário, era necessário que os profissionais 

respondessem quais equipamentos são utilizados para realizar suas aulas, como 

mostra a figura abaixo, 90% (27 pessoas) utilizam o celular e em segundo lugar com 

43,3% (13 pessoas) utilizam o notebook. Dentre estas pessoas, 13 delas utilizam 

somente o celular, 10 delas utilizam o celular e notebook juntos, 2 utilizam o celular e 

computador, 2 delas utilizam o celular, a Tv Smart e o notebook, 2 utilizam somente 

o computador e 1 utiliza somente o notebook. 
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Figura 20. Pergunta 10 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

A décima primeira pergunta (Figura 21), referia-se ao uso de microfones para 

dar as aulas, a maioria dos profissionais respondeu que não utiliza nenhum 

equipamento profissional, 89,7% (26 pessoas) responderam que usam somente o 

microfone do celular/notebook/computador, 13,8% (4 pessoas) responderam que 

utilizam um microfone sem fio mais profissional e 3,4% (1 pessoas) respondeu que 

utiliza um microfone profissional de lapela. 
 

Figura 21. Pergunta 11 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 

As perguntas 12, 13 e 14 foram referentes a iluminação que estes professores 

possuem, o tipo e o que acham mais adequado. A figura 22 refere-se a quantos pontos 

de iluminação eles possuem, sendo 56,7% (17 pessoas) possuem somente 1 ponto 

de iluminação, 20% (6 pessoas) responderam ter 1 ponto de luz, 20% respondeu ter 

2 pontos de luz e 3,3% (1 pessoa) respondeu ter 3 pontos de iluminação. 
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 Já na pergunta 13 (Figura 23) se referia a qual o tipo de iluminação, 60% (18 

pessoas) responderam ter uma iluminação ambiente (de janelas ou portas), 53,3% 

(16 pessoas) responderam utilizar a luz do teto, 16,7% (5 pessoas) responderam que 

utilizam uma lâmpada especial, 16,7% (5 pessoas) responderam que utilizam uma 

Ring Light, 13,3% (4 pessoas) responderam que utilizam um abajur, 6,7% (2 pessoas) 

responderam que utilizam um spot de luz, e  3,3% (1 pessoa) respondeu utilizar uma 

soft box. Dentre as respostas, 12 pessoas responderam que utilizam a luz ambiente 

(porta ou janela) mais uma ou duas luzes artificiais. 

Na pergunta 14 (Figura 24), foi questionado quantos pontos eles acham 

necessário para dar aulas, e 46,7 (14 pessoas) responderam que é necessários 2 

pontos de iluminação, 40% (12 pessoas) responderam ser necessário somente 1 

ponto, 10% (3 pessoas) responderam ser necessário 3 pontos de iluminação e 3,3% 

(1 pessoa) respondeu ser necessário 4 pontos de luz. 
 

Figura 22. Pergunta 12 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 

Figura 23. Pergunta 13 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 
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Figura 24. Pergunta 14 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

A 15 pergunta, (Figura 25), referia-se à como os equipamentos dos professores 

são posicionados, 43,3% (13 pessoas) responderam apoiar no tripé, 36,7% (11 

pessoas) responderam na mesa, 26,7% (8 pessoas) responderam na cadeira, 6,7% 

(2 pessoas) responderam na cama e no chão, o restante das respostas foram várias, 

sendo no sofá, escada, guarda roupas e caixa. 

Dentre estas respostas, 10 pessoas utilizam somente o tripé, entre 16 pessoas, 

7 responderam utilizar a cadeira e mais algum lugar como sofá, cama, tripé e chão, e 

5 pessoas responderam utilizar a mesa e mais um lugar como sofá, cama e tripé. 

 
Figura 25. Pergunta 15 - pesquisa com o público 

 

Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 

 A pergunta número 16 (Figura 26), perguntava se os professores precisam 

reorganizar ou equipamentos ou trocar de posição, e 50% (15 pessoas) afirmaram 
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que não precisam, 33,3% (10 pessoas) afirmaram que precisam às vezes, e 16,7%(5 

pessoas) afirmaram que sim. 
 

Figura 26. Pergunta 16 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 

 As próximas perguntas, 17, 18, 19 e 20 são referentes a como está a 

satisfação destes professores em relação à suas aulas online, e como eles acham 

que está a satisfação dos alunos também.  

Em relação à pergunta 17 (figura 27), que mede o nível de satisfação geral dos 

equipamentos, percebeu-se que está, em grande maioria, suficiente.  

Na pergunta 18 (figura 28) viu-se que tiveram respostas bem diferentes por se 

tratar de uma questão aberta, porém analisando, no geral 6 pessoas afirmaram que 

precisam de principalmente uma iluminação melhor, em segundo um tripé e o terceiro 

mais citado foi o microfone. Para melhor entendimento das respostas foi feito um 

gráfico compilando todas as respostas similares (Figura 28). 

A pergunta 19 e 20, uma perguntava para os professores avaliarem como são 

suas aulas e a outra como os alunos avaliam suas aulas respectivamente, as duas 

perguntas tiveram respostas bem similares, sendo as duas avaliadas como 4 de 5, 

sendo 5 excelente e 1 péssima, a pergunta 19 teve 50% (15 pessoas) que 

responderam 4, e a pergunta 20 teve 46,7% (14 pessoas) que responderam o 4 

também, como mostra na figura 29 e 30. 
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Figura 27. Pergunta 17 - pesquisa com o público 

 

Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 

Figura 28. Pergunta 18 - pesquisa com o público 

 

Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 
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Figura 29. Pergunta 19 - pesquisa com o público 

 

Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

Figura 30. Pergunta 20 - pesquisa com o público 

 

Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

A última pergunta do questionário, número 21, foi em relação ao produto deste 

projeto, para ter uma base de quantas pessoas acham necessário ou estariam 

interessadas no produto deste projeto. Obteve-se assim um ótimo resultado, com o 

total de 63,3% (19 pessoas) respondendo que sim, e 36,7% (11 pessoas) 

respondendo que talvez, sendo assim, não houve ninguém desta pesquisa que não 

gostaria de um produto para organizar e auxiliar melhor os equipamentos para dar 

suas aulas.   
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Figura 31. Pergunta 21 - pesquisa com o público 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 

3.6.2 ANÁLISE DA TAREFA 

 

A fim de poder identificar melhor quais são os problemas dos professores ao 

dar suas aulas, foi feito uma análise da tarefa, onde após uma conversa com um 

professor, que deixou ser gravado todo o processo de sua aula, foi analisado e criado 

esta tabela abaixo, para melhor entender e reunir os problemas que este professor 

passa ao realizar as aulas.  

 
Tabela 5. Análise da tarefa 

 Registro da tarefa: Preparo e execução de uma aula online.  
 

Ação Descrição Frequência  Duração 

 

De acordo com o 
professor ele deixa quase 
tudo montado em sua 
sala, aquela escada com 
a caixa de som, o 
microfone e a luz sempre 
ficam ali, o que ele 
normalmente tem que 
colocar é o notebook e o 
ventilador pois ele usa 
em outros momentos. 

1 60s 

 Precisou arrastar o sofá 
para ter mais espaço na 
sala para sua aula 

1  10s 
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Bateu no ventilador 
enquanto arrumava os 
equipamentos 

1 6s 

 

Bateu no sofá e quase 
derrubou o notebook de 
cima da caixa  

1 3s 
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Iniciou a aula e viu que o 
microfone estava 
estragado, então 
precisou ficar falando 
muito alto para as alunas 
escutarem e mutou o 
microfone delas  

1 140s 

 

 

Tropeçou no ventilador 
novamente quando foi 
chegar perto no notebook 
para falar com as alunas 

4 2s 

 

Durante a aula ele bateu 
o pé em uma banqueta 
que tinha na sala e não 
conseguiu fazer o 
movimento completo 

2 8s 
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Teve que ajustar o 
notebook para as aulas 
verem melhor os 
exercícios no chão 

2 3s 

 

Ao final da aula ele 
apenas empurrou com o 
pé o ventilador, desligou 
as luzes e deixou o resto 
todo montado ali mesmo. 

1 25s 

Diagnóstico:  Pode-se constatar que ao realizar as aulas, o professor precisa de 
muitos objetos empilhados para conseguir deixar o notebook em uma altura ideal 
para dar suas aulas, ainda sim, quando ele faz exercícios no chão, ele precisa 
mover um pouco no notebook para a câmera dele pegar todos os movimentos.  
Além disso, pode-se perceber que aquele ventilador atrapalhou diversas vezes 
durante a aula, ele precisou desviar diversas vezes e acabou batendo no 
ventilador 4 vezes. Também viu-se que por causa de seu microfone estar 
estragado, ele perdeu bastante tempo tentando fazer com que as alunas 
escutassem ele, e sempre que precisava falar algo importante durante a aula ele 
precisava chegar mais perto do notebook para elas ouvirem melhor. Por estes 
fatos, nota-se que o usuário precisa estar sempre atento ao seu redor para dar sua 
aula da melhor forma possível. 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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3.6.3 PESQUISA COM ALUNOS 

 

Para entender melhor a visão dos alunos sobre as aulas online, foi aplicado um 

questionário pelo Google Forms com 13 perguntas, aplicada do dia 02/12/2020 até 

29/01/2021 e replicada através de grupos de WhatsApp, Instagram, facebook e outras 

redes sociais. Ao todo obteve-se 31 respostas de alunos. Para uma melhor 

compreensão do questionário ele estará completo no Apêndice B, e abaixo será 

descrito as questões mais relevantes para este projeto. 

A primeira pergunta, como mostra na figura 32, era qual a modalidade que o 

aluno faz em casa, 80,6% (25 pessoas) responderam Dança, 16,1% (5 pessoas) 

responderam Personal Trainer, e analisando as respostas individualmente percebe-

se que 7 pessoas afirmam fazer dança e mais uma ou duas modalidades.  
 

Figura 32. Pergunta 1 - pesquisa com os alunos 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

A segunda e terceira pergunta se referiam em que cômodo os alunos faziam 

as aulas e em qual aparelho mais assistiam às aulas respectivamente. A pergunta 

número 2 teve 41,9% (13 pessoas) que responderam utilizar a sala, e 25,8% (8 

pessoas) responderam utilizar o quarto. Já na pergunta 3, 64,5% (20 pessoas) 

afirmaram utilizar o celular, 16,1% (5 pessoas) utilizam o notebook, 12,9% (4 pessoas) 

utilizam o computador, e 6,5% (2 pessoas) utilizam a TV Smart.   
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Figura 33. Pergunta 2 - pesquisa com os alunos 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

Figura 34. Pergunta 3 - pesquisa com os alunos 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 

Na pergunta número 7, como mostra na figura 35, a pergunta era sobre se o 

aluno conseguia ver todos os movimentos do professor(a) durante a aula, em uma 

escala de 1 à 5, sendo 1 “nunca” e 5 “sempre”, 32,3% (10 pessoas) responderam 3 

que seria um às vezes, 25,8% (8 pessoas) responderam 4 que seria quase sempre e 

25,8% (8 pessoas) responderam 5 que é sempre.  
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Figura 35. Pergunta 7 - pesquisa com os alunos 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

Na pergunta número 8, figura 36, foi perguntado aos alunos se eles achavam 

necessário um outro angulo de câmera para ter duas vistas do professor durante as 

aulas, utilizando a escala de 1 à 5, sendo 1 “nunca” e 5 “sempre”, 32,2% (10 pessoas) 

responderam sempre, afirmando que necessitam de outro ângulo de câmera, 25,8% 

(8 pessoas) responderam que nunca, afirmando não ser necessário um outro ângulo 

de câmera, 22,6% (7 pessoas) responderam 4, que seria quase sempre necessário, 

16,1% (5 pessoas) responderam 2, que seria quase nunca necessário,  e 3,2% (1 

pessoa) respondeu 3, que seria às vezes necessário. Sendo assim percebeu-se que 

de modo geral há mais pessoas interessadas em mais de um ponto de câmera para 

assistir às aulas.  
  

Figura 36. Pergunta 8 - pesquisa com os alunos 

 

Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 



 

55 

Já na pergunta número 12, onde foi perguntado para os alunos se eles 

gostariam de um produto para lhes ajudar em suas aulas online, 51,6% (16 pessoas) 

disseram que sim, 45,2% (14 pessoas) disseram talvez e somente 3,2% (1 pessoa) 

respondeu que não. 

 
Figura 37. Pergunta 12 - pesquisa com os alunos 

 
Fonte: Pesquisa Google Forms Autoria Própria (2021) 

 

 

 

 

Após todas estas pesquisas, tanto com o público alvo quanto com os alunos, pode-

se concluir que se obteve resultados relevantes para o projeto, que servirão de muito 

ajuda para a idealização do mesmo, tais como:  

 

● Os equipamentos necessários para a realização destas aulas de atividades 

físicas são :iluminação (sendo necessário 2 pontos), microfone, celular, 

notebook, suporte para garrafa de água e suporte para mouse); 

● Deve ter inclinação de 20° para abranger uma maior quantidade de professores 

de atividades físicas; 

● Tudo isto em um produto que ficará em uma área de 12,4 metros quadrados, 

dentro da casa destes professores (em maioria, na sala de estar). 

● Já na análise da tarefa percebeu-se que um produto que consiga organizar 

tudo no mesmo lugar, pode impedir que estes profissionais acabem tropeçando 

nos equipamentos. 
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● E na análise com os alunos viu-se que 51,7% dos mesmos sentem a 

necessidade de ver suas aulas com um outro ângulo, para conseguir enxergar 

todo o movimento dos professores. 

 

3.7 PÚBLICO ALVO 

 

 Este projeto tem como público professores de diversas áreas de atuação, todos 

relacionados a atividades físicas, onde o profissional precisa dar suas aulas em pé, 

para os alunos poderem ver seus movimentos por completo. São profissionais 

adultos, que visam a saúde de seus alunos, pessoas que em grande maioria 

trabalham muito, dão aulas em diversas escolas, academia e salões, ao mesmo 

tempo. E além disso, possuem pouca habilidade com os equipamentos para dar suas 

aulas, pois tiveram que esta mudança radical do real para o virtual em pouquíssimo 

tempo, por causa da pandemia, e agora estão se adaptando ao mundo virtual, vendo 

possibilidade de ganhar mais alunos e dar mais aulas usando menos de seu tempo. 

São pessoas, em sua maioria, adultos entre 25 e 45 anos, que visam a saúde, o bem 

estar, são ativas fisicamente, e estão se adaptando às mudanças do mundo 

diariamente, trabalham com horários específicos e possuem uma rotina mais 

planejada e organizada. Para representar melhor este público foi feito um painel 

imagético, veja na imagem a seguir. 
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Figura 38. Painel Imagético Público Alvo 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

 

3.8 CONCORRENTES E SIMILARES 

 

Com uma breve pesquisa de mercado, viu-se que alguns dos equipamentos 

necessários são vendidos separadamente ou como um kit, na Tabela 6 abaixo, mostra 

alguns destes equipamentos, com valores e como são vendidos. 

 
Tabela 6. Tabela de Equipamentos 

Produto Preço Descrição  Link 

Webcam Full HD com 
foco ajustável 

  

R$119,00 Webcam Full HD com foco ajustável. 
 
 Tamanho: 7 Cm x 5 Cm 
 
Comprimento do fio: 1,3 metros. 
 
Cor: Preto Fosco 
 
Tipo de condução: Plug and play, 
não precisa baixar nenhum driver. 
 
Pixel: 200W 
 

https://produto.mercadolivre.co
m.br/MLB-1660878135-
webcam-full-hd-1080p-usb-
cmera-stream-alta-resoluco-
w18-
_JM?matt_tool=70509262&matt
_word=&matt_source=google&
matt_campaign_id=124088487
85&matt_ad_group_id=119017
168518&matt_match_type=&m
att_network=g&matt_device=c&
matt_creative=500385009285&
matt_keyword=&matt_ad_positi

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
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Resolução de energia: 1920x1080 
 
Tipo de interface: USB 2.0 
 
Controle de cintilação: 50Hz 
 
Microfone: Embutido 
 
Peso: 62g 

on=&matt_ad_type=pla&matt_
merchant_id=235793122&matt_
product_id=MLB1660878135&
matt_product_partition_id=2963
21646450&matt_target_id=pla-
296321646450&gclid=CjwKCAj
w07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGf
FNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-
uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCt
g0QAvD_BwE 
 

Tripé Universal 
Telescópico Para 
Câmera E Celular 102 
Cm 

 

R$47,49 - Encaixe (rosca do parafuso) de 
1/4'' (tamanho mais comum entre as 
entradas de câmeras, luzes e 
acessórios) - Compatível com a 
maioria de câmeras Cyber shot do 
Mercado. Altura máxima: 102 cm. 
Altura mínima: 33 cm. Itens 
Inclusos:- 1x Tripé- 1x Suporte para 
celular 

https://produto.mercadolivre.co
m.br/MLB-1490266452-tripe-
universal-telescopico-para-
cmera-e-celular-102-cm-
_JM?matt_tool=89244470&matt
_word&gclid=CjwKCAjw97P5B
RBQEiwAGflV6fpsbXnQfWGA9
s01Niw6r9Ifi-kwqR0Q-
MOCU6FaDKh5e-
CoIaUARhoC_CYQAvD_BwE&
quantity=1 

Kit Completo Ring 
Light 10 Polegadas 
Com Tripé Dimmer 
Youtuber Selfie Pro 

 

R$75,84 Estúdio de Fotografia iluminação 
120 pcs LED Ring Light com 1 
suporte para telefone, 1  Iluminação 
Regulável Lâmpada Anel + 1 Tripé 
1,6m ou 2m, de acordo com a 
disponibilidade. 
 
É amplamente aplicado tanto a luz 
ao ar livre, quanto dentro de casa. 
Ótimo para retrato, fotos de moda, 
arte do casamento, fotografia 
publicitária, gravação de vídeo, etc 

https://www.americanas.com.br/
produto/2291255053?loja=3758
2281000148&epar=bp_pl_00_g
o_cf_todas_geral_gmv&opn=Y
SMESP&WT.srch=1&acc=e789
ea56094489dffd798f86ff51c7a9
&i=5f0d2f3249f937f6256483d1
&o=5f87d556f8e95eac3dca411
a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEi
wA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5
RwMb-bXikASZF54BEXSc-
RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD
_BwE&voltagem=Voltagem%20
220 
 

Cocody Suporte de 
Mesa Dobrável para 
Celular 
 

 

R$32,00 Especificações:Cor: branco (preto), 
opcional ()Material: ABS Tamanho: 
17 * 11.3 * 6.5 cm Peso: 179g Lista 
de embalagem:1 × suporte de 
telefone 

https://www.amazon.com.br/Cu
cudy-Suporte-Mesa-
Dobr%C3%A1vel-
Celular/dp/B089B3248V/ref=as
c_df_B089B3248V/?tag=google
shopp00-
20&linkCode=df0&hvadid=3797
87850893&hvpos=&hvnetw=g&
hvrand=9433461756467419185
&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&h
vdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&
hvlocphy=1032060&hvtargid=pl
a-915045026049&th=1 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1660878135-webcam-full-hd-1080p-usb-cmera-stream-alta-resoluco-w18-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=235793122&matt_product_id=MLB1660878135&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHv7_LiGfFNIb-nF69oxyygFfyhYDMjLyZ-uKc7HNUCQGxsBG9mx0FxoCtg0QAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490266452-tripe-universal-telescopico-para-cmera-e-celular-102-cm-_JM?matt_tool=89244470&matt_word&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6fpsbXnQfWGA9s01Niw6r9Ifi-kwqR0Q-MOCU6FaDKh5e-CoIaUARhoC_CYQAvD_BwE&quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490266452-tripe-universal-telescopico-para-cmera-e-celular-102-cm-_JM?matt_tool=89244470&matt_word&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6fpsbXnQfWGA9s01Niw6r9Ifi-kwqR0Q-MOCU6FaDKh5e-CoIaUARhoC_CYQAvD_BwE&quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490266452-tripe-universal-telescopico-para-cmera-e-celular-102-cm-_JM?matt_tool=89244470&matt_word&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6fpsbXnQfWGA9s01Niw6r9Ifi-kwqR0Q-MOCU6FaDKh5e-CoIaUARhoC_CYQAvD_BwE&quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490266452-tripe-universal-telescopico-para-cmera-e-celular-102-cm-_JM?matt_tool=89244470&matt_word&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6fpsbXnQfWGA9s01Niw6r9Ifi-kwqR0Q-MOCU6FaDKh5e-CoIaUARhoC_CYQAvD_BwE&quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490266452-tripe-universal-telescopico-para-cmera-e-celular-102-cm-_JM?matt_tool=89244470&matt_word&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6fpsbXnQfWGA9s01Niw6r9Ifi-kwqR0Q-MOCU6FaDKh5e-CoIaUARhoC_CYQAvD_BwE&quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490266452-tripe-universal-telescopico-para-cmera-e-celular-102-cm-_JM?matt_tool=89244470&matt_word&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6fpsbXnQfWGA9s01Niw6r9Ifi-kwqR0Q-MOCU6FaDKh5e-CoIaUARhoC_CYQAvD_BwE&quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490266452-tripe-universal-telescopico-para-cmera-e-celular-102-cm-_JM?matt_tool=89244470&matt_word&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6fpsbXnQfWGA9s01Niw6r9Ifi-kwqR0Q-MOCU6FaDKh5e-CoIaUARhoC_CYQAvD_BwE&quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490266452-tripe-universal-telescopico-para-cmera-e-celular-102-cm-_JM?matt_tool=89244470&matt_word&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6fpsbXnQfWGA9s01Niw6r9Ifi-kwqR0Q-MOCU6FaDKh5e-CoIaUARhoC_CYQAvD_BwE&quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490266452-tripe-universal-telescopico-para-cmera-e-celular-102-cm-_JM?matt_tool=89244470&matt_word&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6fpsbXnQfWGA9s01Niw6r9Ifi-kwqR0Q-MOCU6FaDKh5e-CoIaUARhoC_CYQAvD_BwE&quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490266452-tripe-universal-telescopico-para-cmera-e-celular-102-cm-_JM?matt_tool=89244470&matt_word&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6fpsbXnQfWGA9s01Niw6r9Ifi-kwqR0Q-MOCU6FaDKh5e-CoIaUARhoC_CYQAvD_BwE&quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1490266452-tripe-universal-telescopico-para-cmera-e-celular-102-cm-_JM?matt_tool=89244470&matt_word&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6fpsbXnQfWGA9s01Niw6r9Ifi-kwqR0Q-MOCU6FaDKh5e-CoIaUARhoC_CYQAvD_BwE&quantity=1
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.americanas.com.br/produto/2291255053?loja=37582281000148&epar=bp_pl_00_go_cf_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5f0d2f3249f937f6256483d1&o=5f87d556f8e95eac3dca411a&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgmskrvEMa2au7QW5RwMb-bXikASZF54BEXSc-RnjLixexoOhIvsFRoCV68QAvD_BwE&voltagem=Voltagem%20220
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
https://www.amazon.com.br/Cucudy-Suporte-Mesa-Dobr%C3%A1vel-Celular/dp/B089B3248V/ref=asc_df_B089B3248V/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9433461756467419185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032060&hvtargid=pla-915045026049&th=1
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Microfone Lapela 
Sony Ecm-cs3 
Original Entrevista 
Gravador 

 

R$329,99 

Especificações técnicas 

Tipo de microfone: Microfone 

elétrico, condensador, 

omnidirecional, Separação de canais 

estéreo: Sim.Frequência: 50 - 

15,000 Hz.Nível de saída: -38.0 dB 

Tipo de cabo: Cabo 

OFC.Comprimento do cabo: 

1,0m.Conector: Banhado a ouro em 

forma de L estéreo mini. 

Alimentação AC: Não. Alimentação 

por bateria: Não. Peso: 12.0g. 

PLUG: P2.ITENS INCLUSOS: 01 

microfone Sony ECM-CS3.Manual. 

https://www.americanas.com.br/
produto/97598761/microfone-
lapela-sony-ecm-cs3-original-
entrevista-
gravador?WT.srch=1&acc=e78
9ea56094489dffd798f86ff51c7a
9&epar=bp_pl_00_go_im_todas
_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw9
7P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcN
UOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23
u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCU
h4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec
3dfb1f82d011d&o=5d2889976c
28a3cb502809e9&opn=YSMES
P&sellerid=15492220000157 

Kit Youtuber Tripé 
Lapela Celular Anel 
Ring Light Iluminador 

 

R$247,89 O Kit Contém:(1) Microfone 
Condensador de Mesa Profissional 
(1) Microfone de Lapela (1) 
Iluminador LED Circular 16cm (1) 
Mini Tripé Para O Ring Light (1) 
Adaptador P2(1) Mini Tripé Flexível 
Para Celular ou Câmera (1) 
Adaptador De Celular Para Usar no 
Tripé. 

https://produto.mercadolivre.co
m.br/MLB-1455072705-kit-
youtuber-tripe-lapela-celular-
anel-ring-light-iluminador-
_JM?quantity=1 

Fonte: Autoria Própria (2020) 

 

Como a tabela acima mostra, estes equipamentos não são acessíveis, o que 

fez com que muitos profissionais fizessem adaptações em suas casas para conseguir 

dar suas aulas.   

Para a melhor orientação e compreensão dos produtos disponíveis no mercado 

foi realizada uma pesquisa de concorrentes e similares presentes no mercado 

nacional e internacional.  

Os produtos encontrados nesta análise possuem características interessantes 

ao projeto, alguns produtos são nacionais, já outros não são encontrados 

nacionalmente o que pode elevar o valor dos produtos, devido ao frete e taxas de 

importação que existem atualmente.  

Para uma melhor visibilidade das análises, foram criados painéis de similares 

(Figura 39) e concorrentes (Figura 40). 

https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://www.americanas.com.br/produto/97598761/microfone-lapela-sony-ecm-cs3-original-entrevista-gravador?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_im_todas_geral_gmv&gclid=CjwKCAjw97P5BRBQEiwAGflV6QrZpxfcNUOV5DmZfbaAIcavpr_DV5p23u20tzC8tWX2qN0vOsc2YxoCUh4QAvD_BwE&i=57d77bd6eec3dfb1f82d011d&o=5d2889976c28a3cb502809e9&opn=YSMESP&sellerid=15492220000157
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1455072705-kit-youtuber-tripe-lapela-celular-anel-ring-light-iluminador-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1455072705-kit-youtuber-tripe-lapela-celular-anel-ring-light-iluminador-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1455072705-kit-youtuber-tripe-lapela-celular-anel-ring-light-iluminador-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1455072705-kit-youtuber-tripe-lapela-celular-anel-ring-light-iluminador-_JM?quantity=1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1455072705-kit-youtuber-tripe-lapela-celular-anel-ring-light-iluminador-_JM?quantity=1
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Figura 39. Painel de similares 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Figura 40. Painel de concorrentes 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

Como foi visto nas figuras anteriores, para a análise dos produtos similares foi 

escolhida a mesa multifuncional da Avatron, o segundo produto é uma mesa dobrável 

articulada para notebook da Vedor Vexz, e o terceiro é um tripé com suporte para 

celular e Ring light para fotografia da Shopee.  Já os produtos escolhidos para a 

análise de concorrentes foram o suporte para tv com bandeja da Avatron, o segundo 

são acessórios para tripé da Tether Tools, e por último a bandeja para acoplar no tripé 

da B & H.   
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3.8.1 SIMILARES 

 
Figura 41. Mesa multifuncional Avatron 

 
Fonte: Disponível no site Avatron.com.br 

 

 

A mesa multifuncional ou suporte para notebook da Avatron, é uma mesa 

comum, prática e facilmente encontrada no Brasil. Ela é produzida aqui no Brasil pela 

empresa Avatron, que produz diversos produtos como este para outras empresas que 

revendem por todo o Brasil. 

 A função dela é bem básica, e simples, é uma mesa com os pés dobráveis, 

pode ser usada para trabalhar no sofá, em cima da cama ou em uma mesa baixa, 

pode-se usar também, para café da manhã, apoiar cadernos ou notebooks, como os 

pés são dobráveis e não possuem travas nem botões, precisa somente empurrar os 

pés para dentro, e a mesa se fechará facilmente, a altura dela fechada fica com 2 cm, 

tornando-se um produto super compacto, além de ajudar o usuário a manter uma boa 

postura ao trabalhar, estudar ou comer. 

A mesa aberta possui 300 mm de altura, de acordo com o site da empresa, 

pesa 1,900Kg, possui profundidade de 280 mm e largura de 480 mm, é feita de aço 

carbono com pintura eletrostática a pó, e suporta até 5Kg. 

Seu preço varia entre R$115,00 à R$130,00. 

Abaixo foi feita uma tabela comparativa com os pontos positivos e negativos 

da mesa (Tabela 7). 
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Tabela 7. Pontos positivos e negativos da mesa multifuncional Avatron 

Pontos positivos e negativos da Mesa multifuncional da Avatron  

Positivo Negativo 

● Preço entre R$115,00 e 
R$130,00; 

● Fácil de mexer; 
● Leve; 
● Resistente; 
● Compacto. 

●  Não possui uma proteção contra 
quedas, para o notebook ou outra 
coisas; 

● Não possui ajuste de altura; 
 

Fonte: Autoria Própria (2021) 

 
 

Figura 42. Mesa articulada Vedor 

 
Fonte: Disponível no site Amazon.com 

 

A mesa articulada da Vedor é uma mesa mais elaborada, suas pernas 

articuladas possibilitam um ajuste mais específico para cada lugar ou altura que o 

usuário queira manejar. Este produto é fabricado em São Caetano do Sul - SP, seu 

material é de ferro com polipropileno, tornando-o mais leve, porém não tão resistente, 

de acordo com os comentários dos próprios usuários do produto, que são vendidos 

em muitos e commerce. 
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É uma mesa mais trabalhada, com mais funcionalidades, o suporte do 

notebook possui dois coolers (ventiladores para refrigerar o notebook), que são 

ligados através de um cabo USB conectado ao notebook do usuário, a mesa também 

possui ajuste de inclinação. As pernas do suporte são totalmente articuladas, podendo 

regular a altura dos pés e conseguindo virar 360° também para montar do melhor jeito 

para você, possuem uma trava, o usuário precisa apenas apertar a articulação e 

ajustar como quiser, quando soltar o botão, os pés da mesa travam novamente, porém 

no site existem diversos comentários dizendo que este ajuste é de difícil execução. 

Ao comprar o produto, vem junto um mousepad, que pode ser acoplado aos pés da 

mesa. Com todas estas articulações, o usuário tem uma grande variedade de 

possibilidades para deixar a mesa como quiser, ela pode ser usada na mesa, no sofá, 

cadeira, aeroporto, cama entre outros lugares, devido a sua flexibilidade, na próxima 

figura estão alguns exemplos de como ela pode ser montada. 

 
Figura 43. Exemplos de montagem da mesa articulada 

 
Fonte: Autoria própria baseado nas fotos do produto disponíveis no site Amazon.com 

 

As medidas da mesa fechada são de 40 mm de altura, 480 mm de largura e 

270 mm de comprimento, e aberta tem 460 mm de altura, 440 mm de largura e 460 

mm de comprimento. Seu peso é de 1,200Kg e seu preço varia entre R$129,00 e 

R$198,00. 

Abaixo foi feita uma tabela comparativa com os pontos positivos e negativos 

da mesa articulada (Tabela 8). 
  

Tabela 8. Pontos positivos e negativos da mesa articulada da Vedor 

Pontos positivos e negativos da Mesa Articulada da Amazon  

Positivo Negativo 

● Preço entre R$129,00 à 
R$180,00 

● Articulado 
● Ajuste de altura 
● Apoio extra para mouse 
● Versátil, pode-se ajustar como 

quiser 
● Coolers para refrigerar o 

● Difícil manuseio 
● Pouco resistente 
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notebook 

Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

Figura 44. Tripé de mesa para fotografia 

 
Fonte: Disponível no site Shopee.com.br 

 

     

O terceiro produto similar escolhido foi este tripé de mesa com Ring light e 

suporte para celular, este produto é feito na China e importado para o Brasil através 

da Shopee. É um tripé simples, porém diferentes do que normalmente tem no 

mercado, seu diferencial é que ele é angulado, seus pés são em uma só direção para 

dar mais estabilidade ao produto, ele é ideal para fazer fotos de cima, possui ajuste 

de altura, e sua haste principal possui um ajuste de ângulo também. Além disso a 

Ring light que vem junto também é apontada para baixo, e é possível fazer este ajuste 

manualmente. O suporte para o celular também é articulado, podendo ter a rotação 

de 180° e abrange celulares entre 60 à 100 mm de largura.  
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Figura 45. Suporte para celular 

 
Fonte: Disponível no site Shopee.com.br 

 

É feito de liga de alumínio, tornando-o assim um produto super leve, porém 

com baixa resistência e de fácil tombamento. Seu preço é de R$279,26. 

Abaixo foi feita uma tabela comparativa com os pontos positivos e negativos 

do tripé (Tabela 9). 
  

Tabela 9. Pontos positivos e negativos do tripé da Shopee 

Pontos positivos e negativos do tripé da Shopee da CPYP 

Positivo Negativo 

● Articulação de 180° no suporte do 
celular e Ring light 

● Leve 
● Possui ajuste de altura 
● Possui ajuste de ângulo na base 
● Fácil manuseio 

● Preço alto em relação à qualidade 
do material  

● Pouco resistente 
● Fácil de tombar 

Fonte: Autoria Própria (2021) 
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3.8.2 CONCORRENTES 

 

Figura 46. Pedestal para TV da Avatron 

 
Fonte: Disponível no site Avatron.com.br 

 

O pedestal para TV com bandeja e rodízios da Avatron é um produto bem 

completo, ele é produzido em Maringá - PR e distribuído para o Brasil todo.  

O pedestal possui uma bandeja de aço carbono, fixada abaixo do suporte para 

a TV, que serve para apoiar diversos objetos, como DVD, notebook, projetor, tablet, 

entre outros, esta bandeja tem 410 mm de largura por 290 mm de profundidade e 

possui ajuste de altura.  

Acima da bandeja fica o suporte para a TV que também é feito de aço carbono, 

possui ajuste de altura e pode girar 360°, o suporte serve para televisões de 27 à 75 

polegadas. 

O pedestal também é feito de aço carbono, o modelo dele é de telescópio, e 

permite a passagem de fios dentro do tubo do pedestal para uma melhor organização 

dos fios, os pés permitem uma ótima estabilidade, e possuem rodízios com travas, 

para ser mais seguro. O pedestal inteiro pesa 10,200Kg, sua altura mínima é de 1250 

mm e máxima de 1850 mm, aguenta uma carga máxima de 40Kg, toda a sua pintura 

é feita de eletrostática a pó, e seu preço varia entre R$1.050,00 e R$905,00. 
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 Abaixo foi feita uma tabela comparativa com os pontos positivos e negativos 

do pedestal para TV (Tabela 10). 
Tabela 10. Pontos positivos e negativos do pedestal para TV da Avatron 

Pontos positivos e negativos do pedestal para TV da Avatron 

Positivo Negativo 

● Ajuste de altura tanto na bandeja 
quando na TV 

● Vira 360° a TV 
● Possui rodízios 
● Relativamente leve para 

empurrar 
● Resistente 

● Preço alto, apesar da qualidade 
do material 

● Precisa ser montado por um 
profissional 

● Não possui suporte para garrafa 
de água 
 

Fonte: Autoria Própria (2021) 
 

Figura 47. Barra transversal Tether Tools 

 
Fonte: Disponível no site tethertools.com 

 

A barra transversal sólida da marca Tether Tools é um acessório para acoplar 

no tripé, com elas você consegue acoplar mais equipamentos ao mesmo tempo, ela 

possui 4 cabeças com rosca de ⅜” que permite uma infinidade de possibilidades para 

você montar seus equipamentos, você pode acoplar câmeras, tablets, IPads, Ring 

Light, entre outros acessórios. Além disso existem outras barras que podem ser 

acopladas desta para o usuário conseguir colocar mais objetos no tripé, veja na 

imagem abaixo um exemplo do próprio site de possibilidades para se usar. 
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Figura 48. Possibilidade de uso da barra transversal 

 
Fonte: Autoria própria baseada nas fotos disponíveis no site tethertools.com 

 

O comprimento da barra é de 23,5 cm e o diâmetro é de 2,5 cm, a barra suporta 

carga máxima de 8,160Kg, porém para manter o equilíbrio da barra no tripé, é 

necessário que exista o mesmo peso nas duas extremidades da barra. O valor da 

barra é $129,95 dólares, que convertendo daria mais ou menos R$706,75 reais (28 

de janeiro de 2021).  

Abaixo foi feita uma tabela comparativa com os pontos positivos e negativos 

da barra transversal (Tabela 11). 

 
Tabela 11. Pontos positivos e negativos da barra transversal da Tether Tools 

Pontos positivos e negativos da barra transversal da Tether Tools 

Positivo Negativo 

● Infinidade de possibilidades para 
encaixar equipamentos 

● Encaixe simples de rosca 
● Resistente 
● Possibilidade de encaixe com 

outras barras 
● Fácil manuseio 

● Caro $129 dólares (706,75) 
● Não tem como girar a barra 
● Precisa do mesmo peso dos dois 

lados para não tombar 
● Não possui suporte para garrafa 

de água  

Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Figura 49. Tripad da B&H 

 
Fonte: Disponível no site da bhphotovideo.com 

 

 

O último produto a ser analisado é a mesa de apoio Tripad, é um acessório que 

fornece uma plataforma para o seu notebook, montado nas pernas de qualquer tripé 

e deixando a cabeça livre para outro equipamento, como uma câmera, uma Ring light 

ou o celular. Esse produto foi desenvolvido por um fotógrafo profissional que precisava 

de seu notebook perto da câmera, assim ele não precisaria levar dois tripés para uma 

sessão de fotos ou deixar seu notebook no chão.  

Tem uma montagem super fácil, é compacto, e possui duas extensões 

deslizantes que servem como porta-copos e mousepad. Ele é fabricado nos Estados 

Unidos e é feito de plástico reciclado, pesa apenas 1,900Kg, tem 38,1 cm de 

comprimento, 32,4 cm de largura e 2,5 cm de espessura.  

Não possui ajustes, basta apenas encaixar no tripé o suporte e as bordas do 

suporte impedem do produto escorregar, porém após encaixar o suporte, não se pode 

mover o tripé pois ele pode escorregar e o notebook cair, além disso consumidores 

reclamaram que o tripé fica bambo com o suporte junto, dando uma sensação de 

insegurança. 

O Tripad também se dobra para poder guardar e seu valor varia entre $83,65 

a $99,95 dólares (convertendo para o real de acordo com o dólar atualmente, 28 de 

janeiro de 2021, R$455,15 a R$543,82 aproximadamente). 

Abaixo foi feita uma tabela comparativa com os pontos positivos e negativos 

do Tripad (Tabela 12). 
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Tabela 12. Pontos positivos e negativos do Tripad da B&H 

Pontos positivos e negativos do Tripad da B & H 

Positivo Negativo 

● Prático 
● Leve 
● Encaixe fácil 
● Suporte extra para garrafa de 

água 
● Suporte extra para outro objeto 
● Plástico reciclável 
● Compacto 

 

● Caro pelo seu tamanho e pouca 
complexidade  

● Fácil de tombar, caso os pés do 
tripé não estiverem totalmente 
abertos 

● Instável  
 

Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

Após feita esta pesquisa de similares e concorrentes existentes no mercado, 

percebe-se que todos possuem pontos a ser melhorados, pode-se ver também um 

grande potencial no projeto para suprir a necessidade destes profissionais em um 

mesmo produto, podendo ou não ser um kit, tendo os pontos principais para ajudar 

estes profissionais, tais como o ajuste de altura, a iluminação, o suporte para 

notebook, celular e garrafa de água. 
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4 REQUISITOS DO PROJETO 

 

Conforme as pesquisas com o público alvo e conversas com a empresa 

parceira, Avatron, foram definidos os requisitos do produto.  

Desde o início do projeto viu-se a necessidade de um produto com diversas funções, 

na qual a principal seria o ajuste de altura e possuir um valor aceitável para o público 

alvo. Então a partir das informações levantadas anteriormente, foi feito esta tabela 

(tabela 13) com os requisitos do projeto e as metas para o mesmo. 

 

   
Tabela 13. Requisitos do projeto 

Requisitos do Projeto 

Requisitos Meta 

- Possuir ajuste de altura e ângulo - Ser entre 860 mm até 1600 mm de 
altura, com ajuste de ângulo para frente 
de 20°. 

- Possuir suportes para acessórios - Notebook, garrafinha/copo, celular e 
iluminação. 

- Possuir possibilidade de acoplar com 
outros suportes  

- Ter um encaixe padrão para poder 
acoplar outros equipamentos que o 
usuário queira, como uma tomada, ou 
outra iluminação. 

- Ser durável - Material metálico e/ou plástico, 
resistente a quedas  

- Ser estável - Não escorregar, tombar ou ser bambo 
(ter borracha nos pés por exemplo) 

- Ser compacto - Ser dobrável, ou desmontável. 

- Ser prático - Possuir engates, encaixes ou 
montagem fácil. 

Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

Para uma melhor compreensão dos requisitos, foi criado um painel (figura 50 

e 51), com exemplos de produtos existentes no mercado que cumprem com cada 

requisito listado acima. 
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Figura 50. Painel de requisitos 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Figura 51. Painel de requisitos 2 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

4.1 PAINEL VISUAL  

 

Para ter uma base visual do produto criado, foi feito um painel visual estético 

para definir características como cor, material e forma do produto (Figura 52). As 
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imagens no painel abaixo mostram alguns dos requisitos que serão apresentados no 

próximo subcapítulo, e outras imagens de referência para a criação do produto final.  

 

Figura 52. Painel visual do produto 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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5 CRIAÇÃO 

 

 Para a criação das alternativas, foi utilizado a técnica de processo criativo de 

Matriz Morfológica, que foi idealizada por Fritz Zwicky, esta técnica amplia as 

possibilidades de combinações e recombinações que o trabalho criativo exige, onde 

você propõe diversas soluções para diversos problemas do projeto e depois faz 

combinações entre estas soluções desenhadas. Para uma melhor compreensão, a 

imagem a seguir (figura 53 e 54) mostra como foi feita esta matriz neste projeto. 

 

Figura 53. Matriz morfológica 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Figura 54. Matriz morfológica 2 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

5.1 GERAÇÃO DE SKETCHES 

 

Após este início de geração de alternativas, foram feitas diversas gerações de 

esboços iniciais pensados em cada parte do produto separadamente, a fim de exaurir 

as possibilidades que iam surgindo durante o processo de criação. 

Iniciou-se, como mostra a figura abaixo (Figura 55) desenhando possibilidades 

acerca dos pés do produto, para posteriormente pensar nos outros requisitos do 

produto. 

Como mostra na figura abaixo, houve uma sequência de pensamento em 

questão das possibilidades de pés para o produto, primeiro foi pensado em pé mais 

articulados como o produto de referência mostra na imagem, porém esta era uma 

opção não muito viável para o projeto devido ao tamanho do produto, que deve medir 

no mínimo 860 mm e no máximo 1600 mm.  

Sendo assim foi pensado em uma segunda alternativa de pés, que seriam pés 

com estilo de mesa, mais quadrados, com regulagem de altura, dentro desta 

alternativa tiveram 3 alternativas diferentes, a primeira foi com 4 pés quase em um 

quadrado perfeito, a segunda com 4 também, porém mais afastados, e por último 

foram 2 pés interligados. Porém também se percebeu que estes pés poderiam não 

ficar estáveis o suficiente para apoiar os produtos. 

Por tanto ficou definido que seria um tripé, que traz mais estabilidade para o 

produto, o primeiro modelo pensado foi um tripé diferenciado, com inclinações 

diferentes, porém percebeu-se que ele não poderia se fechar, optando assim por um 

modelo de tripé muito tradicional já no mercado, com ajuste de altura e mais estável. 
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Figura 55. Sketches iniciais dos pés do produto 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

Após estes sketches, percebeu-se que a melhor opção para este projeto seria 

o tripé, devido a demanda de ajuste de altura do projeto e a possibilidade de dobrar. 

Já que é um produto mundialmente conhecido e testado, que a empresa parceira 

(Avatron) já fabrica também, assim o desenvolvimento se torna mais interessante 

tanto para o projeto, para fazer um suporte diferenciado e melhor pensado para o 

notebook e os demais equipamentos, quanto para a empresa que terá um produto 

fixando com o tripé já existente.  

Na figura abaixo (Figura 56) mostra uma foto do próprio site da Avatron, do 

tripé que será utilizado como base para o produto. 
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Figura 56. Tripé da Avatron, base para o produto 

 
Fonte: Site avatron.com.br 

 

Iniciou-se então a geração desses esboços de suportes para o notebook 

(Figura 57) e por consequência a geração de alternativas dos suportes (Figura 58) 

para os outros equipamentos que serão acoplados no produto final. 

Nestes sketches iniciais pensou-se em ter um produto que pudesse acoplar 

muitos equipamentos ao mesmo tempo em uma mesa, porém além do produto se 

parecer com um grande “porta-treco”, ele ficou esteticamente feio, e percebeu-se que 

não eram necessários tantos pontos de encaixe. 

No segundo esboço foi pensado a respeito da mesa do notebook plana com os 

equipamentos nas laterais desta mesa. 

Já o terceiro modelo de esboço foi pensado em um suporte para o notebook 

com a inclinação necessária e posteriormente foi desenhado os encaixes dos outros 

equipamentos, já que o notebook deve ficar no meio do tripé para ser o ponto de maior 

peso. Assim foram surgindo diversas ideias com esta possibilidade, que foi a 

escolhida para seguir com os aprimoramentos. 



 

80 

Figura 57. Sketches iniciais do suporte do notebook 

 

Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

Nestes sketches inicialmente (Figura 58) foi pensado em formas para poder 

prender os equipamentos como a Ring Light neste tubo que estaria no produto, nesta 

etapa todas as alternativas geradas levaram em consideração que o encaixe seria 

feito por fora do tubo central, então como mostra na figura abaixo foram feitas 

possibilidades diferentes de um encaixe por fora do tubo. 
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Figura 58. Sketches dos suportes para outros equipamentos 

 

Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

Contudo, como os Sketches abaixo (Figura 59) mostram que apesar destas 

possibilidades de acoplar no tubo outros equipamentos feitos acima, ficou definido 

uma outra maneira demonstrada na figura abaixo (Figura 59), juntamente pensadas 

e desenhadas de acordo com o tripé da empresa parceira. 

Foi pensado acerca da possibilidade de acoplar um tubo onde ele seria a 

ligação com os demais produtos que o usuário queira colocar. Sendo assim surgiram 

três opções interessantes, a primeira foi de um tubo fixado em duas partes da frente 

do produto, a segunda opção era um recorte no tubo do tripé onde os equipamentos 

poderiam ir se encaixando conforme o usuário queira. E a terceira, e escolhida foi a 

que trouxe mais estabilidade para o produto que está destacada em um quadrado 

vermelho, e que foi inspirada em um outro equipamento já produzido pela Avatron 

(Figura 60) onde o usuário pode encaixar os equipamentos através de outros tubos. 
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Figura 59. Sketches do tripé com fixação para outros equipamentos 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Figura 60. Produto de inspiração da Avatron 

 
Fonte: Site avatron.com.br 

 

 

Após a definição deste tubo para a fixação dos outros equipamentos, foi feita 

novamente mais alternativas para a parte de cima do produto, onde será o apoio para 

no notebook (Figura 61), definindo também onde será a fixação deste tubo, o 

escolhido desta etapa foi o produto circulado na imagem. 

Nesta etapa surgiram mais algumas possibilidades de suporte para o notebook, 

sendo elas com mudanças entre a altura, ângulo, formato do produto, peso visual e 

possibilidade de encaixe com outros equipamentos. Sendo assim ficou definido que 

para esta etapa o produto circulado na imagem abaixo, cumpre com a maior parte dos 

requisitos e seguiu para etapa de execução e verificação. 
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Figura 61. Sketches da mesa para o notebook 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

5.2 EXECUÇÃO  

 

Nesta etapa foi produzido a partir do desenho mostrado anteriormente um 

mockup de estudo em tamanho real feito de papelão, a fim de identificar melhorias no 

modelo escolhido (Figura 62). A figura abaixo mostra também a altura máxima que o 

produto ficará. 
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Figura 62. Mockup de estudo do produto escala 1:1 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

5.3 VIABILIZAÇÃO 

 

A partir deste momento todos os desenhos começaram a ser desenvolvimentos 

3D pelo software Solidworks, tiveram muitas mudanças a cada reunião e conversas 

com o orientador e a empresa parceira também, abaixo segue a evolução dos 

modelos feitos até a criação do produto final. Cada evolução do modelo foi feita a 

partir de pontos de melhoria como: peso visual, facilidade de produção, peso do 

produto, funcionalidade e estética. Ao todo foram modelados 9 produtos diferentes, 

além do último modelo do produto final feito posteriormente.  
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Figura 63. Modelo intermediário 1 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

O primeiro modelo feito (Figura 63), tem um ângulo de 15° fixo, seria uma 

bandeja com tubos na lateral para a fixação dos outros componentes. 

Do primeiro modelo para o segundo, foi melhorado a questão do peso visual 

do produto, do peso em si dele, e o ângulo de inclinação. 
 

Figura 64. Modelo intermediário 2 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

O segundo modelo feito (Figura 64), tem um ângulo já de 20° que foi definido 

pelos requisitos no projeto como o ângulo ideal para o produto. Além disso, passou a 

ser vazado nas laterais para diminuir o peso. 

Do segundo para o terceiro foi melhorado a questão do peso visual e estética. 

 

Figura 65. Modelo intermediário 3 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

O terceiro modelo (Figura 65), teve uma mudança no tubo de encaixe, que se 

tornou um tubo central, que agora seria fixado na peça por cima, e a lateral do produto 

ficou somente metade coberta para ter o encaixe das gavetas. 
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Do terceiro para o quarto foi dividido a parte onde ficaria o mouse e garrafinha 

da parte onde ficaria o notebook e os apoios para outros equipamentos, melhorando 

a questão funcional. 
Figura 66. Modelo intermediário 4 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

O quarto modelo (Figura 66) então teve mudanças no suporte da gaveta, que 

deixou de ser na mesma peça do suporte para o notebook. 

Do quarto para o quinto foi melhorado a questão produtiva, onde as laterais do 

produto se destacaram mais. 

 
Figura 67. Modelo intermediário 5 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

No quinto modelo (Figura 67), foi pensado na parte estrutural do produto, pois 

sem as laterais feitas o produto se tornaria muito frágil a possíveis torções. 

Do quinto para o sexto foi pensado na questão estética no produto, foi nesta 

etapa também que foi levantada a ideia de um ajuste de ângulo, ficando com uma 

amplitude de 0° à 20° graus. 

 
Figura 68. Modelo intermediário 6 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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No sexto modelo (Figura 68), foi pensado a respeito do ajuste de ângulo do 

produto, fazendo assim uma alternativa que tivesse uma mesa encaixada com uma 

aba para ajustar o ângulo de 0° à 20°. 

Do sexto modelo para o sétimo foi pensado na melhora principalmente da 

estética, e repensado novamente sobre a amplitude de movimento de 0° à 20°, já que 

seria uma amplitude baixa e com pouca funcionalidade, deixando o produto mais caro 

e mais complicado de ser produzido. 

 

Figura 69. Modelo intermediário 7 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

No sétimo modelo (Figura 69), o modelo ficou com um ar mais moderno, com 

uma chapa dobrada e arredondada. 

Do sétimo para o oitavo foi pensado na questão visual e do peso do produto. 

 
Figura 70. Modelo intermediário 8 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

No oitavo produto (Figura 70), foi feito um estudo de chapa dobrada, para criar 

um produto leve e funcional, porém percebeu-se que apesar de ter ficado um produto 

bem clean, o produto seria muito frágil e pouco resistente ao uso. 

 

Sendo assim ficou escolhido o modelo intermediário, o nono (Figura 71) onde 

foi melhorado a questão estética, funcional, os aspectos voltados ao processo de 

produção e o peso do produto final.  
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Figura 71. Modelo intermediário escolhido 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

O modelo escolhido levou em consideração aspectos produtivos, e funcionais, 

como as abas laterais para dar melhor estrutura, a gaveta e o suporte da gaveta, 

sendo peças separadas e o tubo central fixo com uma variedade de possibilidades de 

encaixe, além dos recortes na chapa de suporte para o notebook onde trazem um 

respiro melhor para o equipamento. 
 

Foi feito então uma linha do tempo para melhor entender a evolução do produto 

até ao que se tem no presente momento (Figura 72). 
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Figura 72. Linha do tempo das mudanças do produto final 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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5.4 VERIFICAÇÃO 

 

Após a modelagem do nono produto foram feitas mais algumas alterações 

(Figura 73), para poder diminuir custo do produto e o peso dele, além disso também 

foi pensado na melhora da parte de fixação entre o produto e o tripé da empresa 

parceira, e por consequência a chapa de cima onde é o suporte para o notebook teve 

alterações também para facilitar a produção.  

Como pode-se ver na imagem abaixo (Figura 73) a chapa de cima, que é o 

suporte para o notebook, foi modificada, adicionou-se um recorte maior no meio da 

chapa para maior facilidade de ventilação do notebook e para facilitar também o 

processo de produção do produto que será explicado mais para frente. Outro ponto 

de mudança foi a chapa de baixo, para conseguir deixar o produto mais leve, esta 

chapa foi retirada. 

 

Figura 73. Modelo 3D escolhido com alterações 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

 

5.3.1 Cor e Forma  

 

De acordo com os requisitos do projeto, as cores e formas deveriam ser 

trabalhadas para melhor atender o objetivo. Inicialmente ficou definido que as cores 

principais do projeto seriam a cor preta, branca, tons de cinza e o vermelho que 

representaria também as cores da empresa parceira. Desta forma ficou definido que 

o produto inicial para lançar no mercado seria nas cores cinza e preto, na parte do 

tripé seria os tons de cinza e a parte de cima onde ficam os equipamentos seria na 

cor preta, todas as cores no fosco para deixar o produto com um ar mais moderno.  
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No entanto, foram elaboradas também duas possibilidades de alterações de 

cor, para que talvez o usuário escolha seu modelo preferido na hora da compra.  

Outro ponto adicionado foi a logomarca da empresa parceira na parte posterior 

do produto, ficando discreto e elegante (Figura 74). 

 

 

 

 

Figura 74. Alternativas de cores do produto 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

Quanto à forma do produto, foi pensado em linhas mais finas e fortes, traços 

marcantes como inspiração dos produtos que a Avatron possui já, além de que este 

tipo de formato facilita muito o processo de produção do objeto, já que é 

majoritariamente de aço carbono, material que a empresa é especializada, e será 

produzido por chapas dobradas. Sua forma passa segurança, modernidade, 

remetendo também ao estilo industrial. 

 

5.3.2 Descrição do produto 

 

O objetivo do produto é auxiliar os professores que estão dando suas aulas 

online, a conseguirem profissionalizar suas aulas, melhorando o suporte para seus 

equipamentos e evitando possíveis quedas, ou até mesmo uma bagunça em suas 

casas. Para tanto, as pesquisas demonstraram que era necessário um produto que 
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pudesse encaixar diversos equipamentos, e ao mesmo tempo não ser um produto 

grande, devido ao espaço disponível em suas casas. 

 
 

Figura 75. Medidas do produto 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

O produto possui um ajuste de altura de no máximo 1600 mm e mínimo de 860 

mm (Figura 75), já contando com a altura da bandeja para o notebook. É composto 

por um tripé, uma bandeja para notebook, uma chapa para segurar a gaveta, a gaveta, 

um eixo de encaixe entre o tripé e a bandeja, um tubo central soldado para a fixação 

dos outros equipamentos e os tubos de encaixe que poderão ser vendidos 

separadamente ou em kits para compor o produto. O eixo de encaixe é fixado através 

de 4 parafusos na chapa de suporte da gaveta, a gaveta possui um pino onde também 

é encaixado no suporte da gaveta, onde possui recortes (Figura 76), que deixará a 

gaveta deslizar sem risco de cair para frente. Os outros componentes são fixados 

através de solda. 
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Figura 76. Vista explodida do produto – partes fixas 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

Figura 77. Vista explodida do produto – tubos de encaixe 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

Outro ponto muito interessante e importante do produto é que ele possui 4 

tubos de encaixe diferentes (Figura 78), para o cliente montar como quiser, sendo 

que 1 deles é um alongador, para poder encaixar as outras 3 possibilidades de 

pinos. Cada tubo possui um parafuso rosca de ¼, que é uma medida padrão 
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utilizada para encaixar uma Ring Light. Sendo assim, percebeu-se que o produto 

pode ter até 21 possibilidades diferentes de encaixe, na figura abaixo (Figura 79 e 

80) mostra 10 possibilidades que foram feitas e renderizadas para melhor ilustrar 

essas possibilidades.  

Concluiu-se que o produto então cumpriu com a necessidade dos professores 

de poder se adaptar a diversas situações e para que o profissional possa deixar o 

produto mais funcional possível para si. 

 
Figura 78. Tubos de encaixe 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

Figura 79. Possibilidades de encaixe do produto 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Figura 80. Possibilidades de encaixe do produto 2 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

Além dessas possibilidades de encaixe pra câmeras, Ring Lights, ou outros 

equipamentos que o usuário queira colocar, o produto possui um recorte para garrafa 

de água (Figura 81), com o diâmetro de 80mm que possui uma profundidade de 

10mm, com inclinação para dentro, ficando assim com o diâmetro final de 70mm. Na 

Figura 82 mostra dois exemplos de garrafas de água que podem encaixar neste 

recorte. Na figura 81 também, mostra o rebaixo para poder encaixar celulares ou 

tablets, este recorte possui 250mm de comprimento, 20mm de largura e 10mm de 

profundidade, permitindo assim que o usuário dê suas aulas com 2 ou mais 

equipamentos ao mesmo tempo. Este recorte está posicionado à esquerda com uma 

distância da borda de 40mm, para poder deixar um espaço livre na gaveta, onde o 

usuário possa colocar outros objetos como o mouse. 

Para melhor entendimento do produto, a figura 83 demonstra um rendering do 

produto com todos estes equipamentos.  
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Figura 81. Recorte para garrafa de água 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 
 

Figura 82. Exemplos de garrafas de água 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Figura 83. Rendering do produto com equipamentos extras 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

Abaixo segue uma imagem (Figura 84) com algumas cotas para demonstrar 

melhor o produto 
 

 

Figura 84. Detalhe do desenho técnico dos recortes da gaveta 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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5.3.3 Processo produtivo 

 

Para a escolha do material foi levado em conta os requisitos do projeto e os 

materiais disponíveis pela própria empresa Avatron, que trabalha majoritariamente 

com metais. Sendo assim, ficou definido que o produto será de aço carbono simples, 

com um tipo de pintura muito utilizada também pela empresa que é a pintura 

eletrostática a pó, além de ser um material resistente para o tipo de produto que será 

produzido. 

O processo que será utilizado para a produção é o de corte e dobra, um 

processo muito simples e utilizado já pela empresa parceira, ambos os processos se 

complementam e ocorrem a partir de uma chapa dobrada de aço padrão. É feito um 

recorte da peça planificada de acordo com as dimensões do produto (Figura 85) para 

que em seguida possa ocorrer o processo de dobra da chapa utilizando a ferramenta 

que se chama “estampo de dobra”.    

 

Figura 85. Suporte notebook planificado 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

É importante ressaltar que esta escolha dos materiais e processos produtivos 

não são de caráter definitivo, permitindo alteração durante seu processo de fabricação 

de acordo com a Avatron e seus processos produtivos disponíveis. 

 

Após a dobra da chapa, o suporte do notebook estará pronto, este suporte do 

notebook será fixado, através de solda, no suporte da gaveta (Figura 86). Outra parte 

do produto que será soldada no suporte da gaveta, é o tubo central (Figura 87), e por 

último, a gaveta será fixada, através de encaixe, no suporte da gaveta (Figura 88), a 
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gaveta possui um pino de 5mm para fora, para poder encaixar no suporte da gaveta, 

e o suporte da gaveta possui um recorte na lateral para que a gaveta possa encaixar 

e deslizar para frente e para trás, sem cair. 
 

Figura 86. Fixação do suporte do notebook com o suporte da gaveta

 

Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 
Figura 87. Fixação do tubo 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Figura 88. Fixação suporte da gaveta com a gaveta 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

5.3.4 Montagem 

 

A concepção do projeto buscou desenvolver um produto que com uma 

montagem simples tanto para a empresa quanto para o usuário, a montagem do 

produto que será feita pela empresa, será o de fixação entre o suporte do notebook e 

o eixo que encaixa no tripé já produzido pela empresa, (Figura 89) sendo fixada 

através de 4 parafusos, o restante do produto será fixado através de soldas.  
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Figura 89. Parafusos de encaixe do suporte 

 

Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

Já a montagem que o usuário precisará fazer é a dos pinos, onde serão 

colocados as Ring Lights, celulares, câmeras, entre outros equipamentos que eles 

achem necessários para a realização das suas aulas. 

Sendo assim o produto possui apenas um tipo de encaixe para o usuário, que 

são dos tubos onde serão fixados os equipamentos. O usuário ainda tem a 

possibilidade de desencaixar a parte de cima do produto para poder guardar 

separadamente o tripé do restante do produto (Figura 90). 

 
Figura 90. Produto desmontado 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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5.3.5 Ambientação 

 

Para melhor visualizar o produto em ambientes que ele estará inserido foi feito 

quatro ambientações para demonstrar como o produto pode e será utilizado pelos 

professores de atividades físicas. Foram feitas duas ambientações onde mostra o 

produto de frente (Figura 91 e 92), e duas ambientações onde mostra o produto de 

costas (Figura 93 e 94). 

 

Figura 91. Ambientação 1

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Figura 92. Ambientação 2

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

Figura 93. Ambientação 3

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Figura 94. Ambientação 4

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

Por fim, foram feitos mais alguns renderings (Figura 95, 96, 97 e 98) com todos 

os equipamentos para demonstrar melhor o produto em uso.  

 
Figura 95. Renderings finais 1 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Figura 96. Renderings finais 2 

 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 
Figura 97. Renderings finais 3 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 
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Figura 98. Renderings finais 4 

 
Fonte: Autoria Própria (2021) 

 

 

5.3.6 Considerações do projeto 

 

O projeto nasceu de uma reclamação de amigos da própria autora, que quando 

entraram na pandemia, sofreram muito até conseguir dar suas aulas online, foi a partir 

de então que o projeto nasceu. Conforme feito, percebeu-se que o projeto tem 

bastante semelhança com os produtos da empresa parceira, esperando assim uma 

possível aprovação pela mesma. E como o projeto foi desenvolvido no IFSC, caso 

seja escolhido para fabricação, será necessário oficializar essa parceria comercial 

junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica do IFSC (NIT-IFSC), para ter o processo de 

requerimento de patente, posteriormente o projeto irá ser apresentado à diretoria da 

Avatron para poder se submeter à aprovação. 

 

 Caso ocorra todas as aprovações necessárias, o projeto será encaminhado 

para a produção na sede da empresa da Avatron que fica localizada em Maringá - 

Paraná, onde fica localizada a sua fábrica. Apesar de toda a pesquisa deste projeto, 

fica a critério da empresa Avatron a precificação do produto. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Considerando projetar um produto que ajude professores que estão passando 

por algumas dificuldades na hora de dar suas aulas, e melhorar sua relação com aulas 

online, organização e profissionalização, concluiu-se que o produto desenvolvido 

atendeu às expectativas criadas no início deste processo. 

 

Mesmo em tempos de pandemia, pode-se realizar um trabalho muito bem 

esclarecido em relação aos dados apresentados pelos professores, pode-se ver todos 

os seus problemas enfrentados no atual momento e realizar um projeto que seja útil 

para os mesmos. 

 

O método utilizado serviu como um guia importante para conferir se o projeto 

realmente estava de acordo com as necessidades dos professores. A possibilidade 

do método ser cíclico permitiu que na etapa de criação, a ida e vinda diversas vezes 

pelo projeto, permitiu verificar, arrumar e melhorar cada vez mais o produto.  

Embora tenham ocorrido alguns erros em questão da ordem no início desse 

processo todo, conseguiu-se melhorar, e centralizar melhor o método, para não 

ocorrer mais enganos e conseguir seguir o método de forma correta.   

 

Na primeira etapa do projeto, os apontamentos feitos através das pesquisas 

corresponderam positivamente para a realização do projeto. Facilitando o processo 

de pesquisa, análise e listagem dos objetivos. 

 

Analisando o projeto finalizado, pode-se perceber que o produto atendeu as 

expectativas necessárias para a idealização e possui grandes chances de ser 

produzido e introduzido no mercado. 

 

Por fim o produto apresentado, provou ser possível de resolver um problema 

que embora não tenha surgido na pandemia, aumentou drasticamente e está afetando 

milhares de profissionais nunca afetados antes, com uma solução eficaz, moderna e 

multifuncional. 
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