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Resumo 

 
Partindo da premissa que, a inovação tecnológica no setor de jogos eletrônicos é uma grande               
ferramenta para atrair novos consumidores, este trabalho apresenta um estudo de caso sobre             
análise de um produto de mercado. O objetivo deste tipo de análise é prover informações que                
possam ajudar o consumidor que deseje adquirir o headset de realidade virtual disponível para o               
videogame Playstation 4. Este estudo de caso será desenvolvido sobre o produto Playstation VR,              
fabricado pela Sony Interactive Entertainment. Foi realizada uma série de análises sobre o             
funcionamento deste acessório, quais outros acessórios podem ser usados em conjunto ao            
Playstation VR, a aceitação das empresas parceiras fornecedoras de jogos eletrônicos, os            
problemas mais marcantes associados a este tipo produto e uma perspectiva do futuro para este               
acessório. 
 
  
Palavras-chave:Sony Interactive Entertainment. Playstation VR. Análise de produto.Headset VR. 
 

Abstract  
  

Based on the premise that technological innovation in the gaming industry is a great tool to                
attract new consumers, this study presents a case study about the analysis of a market product.                
The purpose of this type of analysis is to provide information that can help consumers who wish                 
to purchase the virtual reality headset available for the Playstation 4 video game. This case study                
will be developed on the Playstation VR product, manufactured by Sony Interactive            
Entertainment. A series of analyzes have been carried out on the operation of this accessory,               
what other accessories can be used in conjunction with the Playstation VR, the acceptance of the                
partner companies that supply electronic games, the most outstanding problems associated with            
this type of product and a future perspective for this accessory. 
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I. INTRODUÇÃO 
  

O objetivo deste trabalho é apresentar o relatório do acessório Sony Playstation VR,             
como um estudo de caso para análise de aquisição de produto. Será apresentado um relatório               
deste produto inspirado no padrão de análise de produtos do Inmetro [INMETRO, 2018]. Por              
não ter laboratório para testes rigorosos serão apresentado resultados de minha experiência,            
de modo a oferecer informações que ajudem o consumidor na compra desse acessório.             
Diversos fatores importantes que cercam este acessório foram analisados, com a intenção de             
compreender o funcionamento do aparelho, os tipos de acessórios que são compatíveis, sua             
situação de mercado quando comparado a outros acessórios similares, uma investigação sobre            
a geração de conteúdo por parte de terceiros, os problemas mais comuns da tecnologia e uma                
análise atual sobre a perspectiva de sucesso no mercado. 

O relatório de análise do produto será apresentada a seguir, constando dos seguintes             
itens:  
 
1. Apresentação 

1.1 Realidade Virtual 
2. Lançamento 
3. Descrição 

3.1 Acessórios compatíveis  
3.1.1 PlayStation Camera 
3.1.2 Controles 

3.2 Modelos de PS VR 
3.2.1 CUH-ZVR1 
3.2.2 CUH-ZVR2 

3.3 Biblioteca de jogos  
4. Análise de aceitação pelo usuário 

4.1 Custo 
4.2 Limitação de hardware 
4.3 Enjoo em Jogos de Realidade Virtual (Cybersickness) 
4.4 Problema de Tracking 

5. Análise de concorrência 
5.1 Oculus Rift 
5.2 HTC Vive 
5.3 Tabela de Comparação entre os 3 Headsets VR 

6. Instalação 
7. Perspectivas 
8. Comentários finais 



 
II. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRODUTO 
  
1. Apresentação 
 

Em 2016, a Sony lançou um acessório, para seu console de última geração, o Sony               3 4

Playstation VR ou apenas PS VR [HOUSE, 2016]. Este acessório é um óculos Headset que               5

deve ser conectado ao videogame Playstation 4 ou apenas “PS4”. Desde então, o produto              
conseguiu ganhar vida. O número de usuários aumenta a cada ano, e a biblioteca de jogos                
ganha cada vez mais novidades e atrai novas produtoras de jogos eletrônicos [YEE, 2018].  
Este novo tipo de tecnologia, só chegou ao console da sony e em computadores pessoais               
(PCs), com isso, a Sony, encontrou diversas barreiras, já que, um console não tem toda a                
flexibilidade de um computador para melhorias de suas peças internas. O Playstation 4, que é o                
console mais atual da Sony é um produto com esquema de hardware definido. Suas limitações,               
são um problema para a tecnologia que simula a realidade virtual, uma vez que existem               
algumas exigências para se criar um ambiente de realidade virtual confortável para o usuário.  
Um hardware que não possa alcançar as exigências para a execução do ambiente de              
Realidade Virtual causa mais danos do que uma experiência insatisfatória. Enjoo, náuseas,            
tontura, epilepsia, são alguns dos exemplos de transtornos que o usuário pode enfrentar             
[MATTOS, 2016].  
  

Ao adicionar o Playstation VR à lista de acessórios dos consoles da família PS4, a               6

Sony, decidiu lançar uma versão de PS4 com melhorias em processamento de dados, o              
Playstation 4 Pro ou apenas “PS4 Pro”. O PS VR é compatível com ambos os consoles, mas a                  
experiência de jogo é melhor no PS4 Pro, pois o PS4 Pro é capaz de gerar imagens com a                   
resolução gráfica melhor, torna os jogos mais fluidos e em alguns casos com mais efeitos               
visuais, o que é mais confortável ao usuário, além de produzir menos travamentos durante os               
jogos. Contudo, ambos também compartilham a mesma biblioteca de jogos. 

 
1.1 Realidade Virtual 
 

A abreviação VR no final do nome Playstation VR, vem do inglês Virtual Reality e sua                
tradução é realidade virtual. A realidade virtual acontece quando um usuário através de algum              
equipamento tecnológico é inserido em um ambiente tridimensional artificial, trazendo a este            
usuário a sensação de presença dentro do ambiente artificial, este envolvimento acontece em             
tempo real e a sensação de envolvimento pode ser relacionada a imersão do usuário dentro do                
ambiente não real [ADAMI, 2018]. 

 

3 Sony Interactive Entertainment, uma empresa norte-americana fabricante de consoles e jogos 
eletrônicos. 
4 Microcomputador dedicado a executar jogos de vídeo (jogos eletrônicos). 
5 Headset é um conjunto de fone de ouvido com controle de volume e microfone acoplado. 
6 Os consoles da família PS4 são: PS4 Padrão(Fat), PS4 Slim e PS4 Pro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico


2. Lançamento 
  

Inicialmente seu nome era “Project Morpheus”, mas ao ser lançado, em 13 de outubro              
de 2016, seu nome foi modificado para Playstation VR [HOUSE, 2016]. Seu preço de              
lançamento para o kit mais básico era $399 dólares(no mesmo período, convertendo para reais              
era aproximadamente R$1500 reais), e para seu lançamento ele contava com uma biblioteca             
de aproximadamente 30 jogos. No Brasil, seu lançamento Oficial foi em, 1º de dezembro de               
2017.  

O kit mais básico do PS VR, contava com o óculos para realidade virtual, cabos e                
unidade de processamento para o PS VR. A Playstation Camera, acessório imprescindível para             
o PS VR, pode ser adquirida ou em outro kit mais completo ou pode ser comprada como objeto                  
único. Ela teve seu lançamento junto ao lançamento do PS4. Alguns usuários já haviam              
adquirido a câmera em seu lançamento, por este motivo, a Sony decidiu lançar um kit sem e                 
câmera.  
  
3. Descrição 
  

Nessa seção vamos apresentar os recursos que o PS VR tem a oferecer ao usuário,               
destacando suas características técnicas. 
Este acessório tem como maior objetivo, transportar seus usuários a ambientes tridimensionais            
e interativos e introduzir uma nova forma de experiência em jogos. Com o PS VR é possível                 
desfrutar de diversos conteúdos multimédia, incluindo conteúdo já disponível para os demais            
Headset de VR do mercado.  

O PS VR conta com uma tela Ecrã OLED de 5.7’’; com funcionalidade de visão de 360º,                 
dando a liberdade ao usuário de olhar para qualquer lado dentro do ambiente virtual;              
Atualização de 120 quadros por segundo, com esta frequência de atualização de quadros o              
ambiente virtual torna-se mais fluído e com baixa latência; Áudio 3D, possibilita perceber a              
direção e distância dos sons emitidos dentro do ambiente virtual; Microfone integrado            
diretamente no óculos headset [PLAYSTATION, 2018].  

O PS4 usa um leitor de Blu-ray para leitura de discos, e é capaz de reproduzir filmes em                  
3D no PS VR.  
 



 
Figura 1:Acessório Sony Playstation VR 

  
3.1 Acessórios compatíveis 
 

Para proporcionar mais opções de interação e experiência em jogos de realidade virtual,             
a Sony disponibilizou diversos acessórios para o PS VR. Foi criado novo acessório e              
aproveitado acessórios já existentes em outros consoles da também fabricado pela Sony, o             
Playstation 3. Este detalhe é um ponto positivo sobre os concorrentes, pois nenhum outro              
consegue proporcionar tantas formas de interação. 
 

Passamos agora a descrever um conjunto de acessórios compatíveis com o PS VR. 
 

3.1.1 PlayStation Camera 
 
A Playstation Camera ou apenas PS Camera, é um acessório opcional para a utilização              

do PS4, porém para o PS VR é a câmera é um acessório obrigatório, com suas lentes duplas e                   
sensores de profundidade, a PS Camera segue a posição do PS VR, PS Move, PS Aim e da                  



barra de luz do controle Dualshock 4 onde quer que estejas, mantendo o usuário ao centro do                 
universo de jogo e realidade virtual.  

 
3.1.2 Controles 
 

● Dualshock 4 
 

Contém sua barra de luz localizada na parte frontal do controle, a PS Camera consegue               
capturar a posição do controle no ambiente real, este controle é compatível com a maioria dos                
jogos que fazem parte da biblioteca de jogos do PS VR.  

 
● PlayStation Move 

 
O Playstation Move, ou apenas PS Move, atualmente pode ser usado em alguns jogos              

da biblioteca de jogos para PS VR. Todos os jogos que permitem o uso do PS Move exigem                  
que o usuário tenha no mínimo um par de PS Move, um controle para cada mão. Ele contém                  
uma luz para que a PS Camera possa capturar seus movimentos.  
Este controle foi criado para o Playstation 3 e existe também um modelo mais moderno para                
PS4, no entanto, ambos os modelos são compatíveis com o PS VR no PS4. A diferença em                 
destaque entre o modelo do Playstation 3 e o modelo do PS4, é a entrada USB para recarga e                   
sincronização do controle, no modelo para PS4 ele aceita somente o cabo USB micro, mesmo               
modelo de cabo USB utilizado em smartphones.  
 

● PS AIM 
 

Este controle foi criado exclusivamente para jogos de tiro do PS VR. Contém uma bola               
de luz para a PS Camera capturar os movimentos do usuário, seu formato visa facilitar a                
interação com jogos de tiro, é compatível com alguns jogos apenas.  

  
3.2 Modelos de PS VR 
  

Atualmente existem dois modelos no mercado, o modelo CUH-ZVR1 lançado em 13 de             
outubro de 2016 e o modelo CUH-ZVR2 lançado em 14 de outubro de 2017              
[DAVIDSON,2017].  
  

3.2.1 CUH-ZVR1 
 

As mudanças do primeiro modelo para o segundo são poucas, o primeiro modelo, no              
meio do cabo que é conectado do óculos até a central de processamento, ficam os botões de                 
liga/desliga, volume e entrada para fones, o botão de ajuste da distância da lente, fica na parte                 



inferior do óculos e a central de processamento, não transmite imagem com resolução 4k ( O               7

PS4 Pro pode transmitir imagem com resolução 4k), por não suportar a tecnologia de imagem               
HDR .  8

 
3.2.2 CUH-ZVR2 
 

No segundo modelo, o mais atual, os botões de liga/desliga e os botões de volume               
ficam na parte inferior do óculos, o botão de ajuste de distância da lente, fica na parte superior                  
do óculos, a entrada para fones, agora fica na armação do óculos, o segundo modelo suporta a                 
tecnologia de imagem HDR e o número de cabos a serem conectados entre o PS4 e o PS VR                   
CUH-ZVR2, foi reduzida.  

Ambos os modelos podem reproduzir o mesmo conteúdo disponível para PS VR, as             
mudanças mais significativas são referentes ao hardware, no primeiro modelo, o usuário tem             
menos flexibilidade devido a quantidade de cabos, sendo cabo do fone de ouvido o que causa                
mais transtornos, a central de processamentos é única para cada modelo, sendo assim, a              
central de processamento, do primeiro modelo, não pode ser usada, com o óculos do segundo               
modelo e vice e versa.  

  
3.3 Biblioteca de jogos 
  

Ao experimentar a biblioteca de jogos para PS VR, percebi que ela contém uma grande               
variedade de experiências em jogos. Com o PS VR, é possível vivenciar a experiência em               
jogos de estratégia, puzzle , corrida, terror, ação, aventura, luta, multiplayer local, multiplayer            9 10

online e outros.  
Alguns jogos, foram lançados com conteúdo parcial para PS VR, como o que acontece              

com o jogo de luta Tekken 7,neste foi adicionado ao jogo um modo de treinamento para usar                 
qualquer lutador do jogo em um ambiente tridimensional compatível com o PS VR, no entanto o                
restante do conteúdo não gera um ambiente de realidade virtual nem imagem tridimensional             
para o PS VR.  

Existem também jogos que permitem ao usuário escolher, jogar com os recursos            
tridimensionais oferecidos pelo PS VR ou jogar da forma tradicional, sem gerar um ambiente de               
realidade virtual compatível com o PS VR, em outras palavras, alguns jogos podem ser jogados               
com o uso de uma televisão, sem a necessidade do uso do PS VR. 

Alguns jogos, criados para outros óculos de realidade virtual do mercado(“Oculus RIft” e             
“HTC Vive”), estão sendo trazidos para a biblioteca de jogos do PS VR.  

Atualmente, muitas empresas focadas em desenvolver jogos eletrônicos para os          
consoles do mercado, estão criando conteúdo novo para o PS VR, entre as mais populares               

7 refere-se a dispositivos que trabalham com resolução ao redor de 3840 pixels na horizontal e 2160 
na vertical. 
8 O HDR é um novo padrão tecnológico que permite ganhos de qualidade de imagem mais sutis do 
que a alta resolução. 
9 Jogos de Puzzle são conhecidos como jogos de quebra-cabeça. 
10 Jogo com modo multiplayer, indica que mais de um jogador poderá interagir no mesmo jogo. 



temos: Capcom, Namco, Rocksteady, Ubisoft, Bethesda, Konami. A própria Sony, através de            
seus estúdios, está desenvolvendo conteúdo exclusivos para PS VR.  

O apoio destas empresas e outras é vantajoso para o PS VR, pois elas estão trazendo                
títulos de peso para o acessório como: Doom vfr, Elder scrolls v: Skyrim vr, Tekken 7, Batman:                 
Arkham vr, Tetris effect, Resident evil 7: Biohazard,Wipeout: omega collection, etc. 
  
4. Análise de aceitação pelo usuário 
  

Nessa seção vamos identificar algumas das possíveis barreiras que podem atrapalhar o 
sucesso do PS VR. 

Levando em consideração que o brasil é um dos países que se paga mais caro por                
produtos eletrônicos [AMÉRICO, 2017], uma análise sobre o custo foi realizada. Ao utilizar o              
PS VR, eu senti sensações de enjoo, por este motivo realizei uma pesquisa sobre as causas                
deste mal estar e identifiquei a importância da potência do hardware sobre a qualidade de               
imersão e sobre a cinetose em jogos eletrônicos. Por último, em pesquisa sobre problemas              
para PS VR identifiquei muitos relatos sobre problemas de Tracking. 

  
4.1 Custo 
 
O Custo total de todos os itens obrigatórios para se vivenciar as experiências com o PS                

VR é elevado, levando em consideração o pacote mínimo de itens obrigatórios. Comprar todos              
os acessórios que podem ser usados em conjunto ao PS VR sai por um valor muito mais                 
elevado.  
Um dos itens obrigatórios é o PS4, o console em si, contém o valor mais alto, para aqueles que                   
já têm o PS4 e desejam jogar jogos em realidade virtual, o PS VR é mais barato com relação                   
aos concorrentes em nível similar de desempenho. A sua grande vantagem em relação aos              
concorrentes, é a relação de custo e benefício para aqueles que já adquiriram o PS4               
[BARROS, 2016]. 
  

4.2 Limitação de hardware 
 
O hardware para reprodução de jogos de realidade virtual precisam ser potentes, os             

jogos em ambiente tridimensional, têm requisitos mínimos para sua execução, como exemplo,            
para headsets de VR, a taxa de atualização de quadros por segundo(qps ) ou como é               11

comumente conhecido pelo inglês Frames per Second(FPS), deve estar em torno de 90 qps e               
120 qps [BRADLEY, 2018]. O PS4 não consegue entregar jogos com qualidade gráfica alta e               
taxa de atualização de quadros nesta faixa exigida. Para alcançar uma configuração            

11 QPS ou FPS é um tipo de unidade de medida no qual representa o número de imagens que tal 
dispositivo registra, processa e exibe por segundo. 



satisfatória, os jogos normalmente tem o sua resolução diminuída, quando não é possível             
alcançar o mínimo, de taxa de atualização de quadros nativamente, o Playstation simula uma              
taxa de quadros maior, duplicando os quadros, um jogo com a taxa de 60 qps, por exemplo,                 
para PS VR fica com 120 qps, usando a técnica de duplicação de quadros. O PS4 Pro, é um                   
hardware mais potente e consegue alcançar a resolução de 4k para jogos normais, em jogos               
de PS VR com o PS4 Pro, a resolução de alguns jogos ganham uma melhora.  

  
4.3 Enjoo em Jogos de Realidade Virtual (Cybersickness) 
 
Um grande problema para jogos em realidade virtual é o enjoo que o usuário sente ao                

jogar em ambientes tridimensionais. Apesar de este tipo de mal estar ser um assunto novo para                
jogos de realidade virtual, este mal já vem sendo estudado desde a década de 70. Esse                
fenômeno é conhecido desde que, a tecnologia de realidade virtual, foi usado em simuladores              
para testes com futuros pilotos e astronautas pela NASA [STRAUSS, 1995]. As sensações             
acontecem quando uma pessoa é exposta a um ambiente virtual e desenvolve sintomas             
semelhantes à cinetose(enjoo de movimento).  

A cinetose é um distúrbio que pode ocorrer por movimentos não habituais do corpo. Ela               
aparece em algumas pessoas que sentem enjoo, suor, sensação de vômito e dores de cabeça.               
Essas sensações também podem acontecer em brinquedos de parque de diversão, viagens            
longas de carro ou em embarcações que balancem demais.  

Estar com o corpo imóvel em um ambiente que está se movimentando, cria uma              
confusão para nosso sistema Vestibular . Se você está em um jogo com o PS VR(ou seja, com                 12

o corpo parado, mas dentro de um ambiente em movimento através dos olhos), a endolinfa               13

não envia estímulos, mas o seu corpo está em deslocamento e seus olhos confirmam isso, o                
que dá um nó nos seus sentidos. Com isso, o cérebro percebe a discrepância e conclui que há                  
algo errado, como a ocorrência de um envenenamento ou alucinação, e tenta resolver o caso               
ao eliminar possíveis toxinas do corpo, assim surge a sensação de vômito e as náuseas.  

Outros fatores apontados como causa deste mal estão mais direcionado aos Headset            
de realidade virtual, um é o fator referente ao rastreamento do movimento da cabeça do               
jogador, outro sobre qualidade das imagens gerada e o último refere-se a taxa de atualização               
de quadros. O rastreamento de movimento da cabeça necessita ser preciso, qualquer travada             
ou movimento mal capturado pode causar o mal estar da cinetose. Já sobre a resolução e a                 
taxa de atualização de quadros, estes precisam simular um ambiente virtual que esteja o mais               
próximo de nossa realidade. Caso o dispositivo eletrônico, responsável pela criação do            

12 O sistema ou aparelho vestibular é o conjunto de órgãos do ouvido interno, responsável pela 
detecção de movimentos do corpo, que contribui para a manutenção do equilíbrio. 
13 Endolinfa é o líquido aquoso contido no interior do labirinto membranoso da orelha interna. 



ambiente virtual, crie ambientes virtuais de má qualidade, nosso cérebro também poderá sentir             
os sintomas da cinetose. 

Para tentar driblar este problema em jogos, a movimentação do jogador em alguns             
jogos é o personagem se teletransportando pelo cenário tridimensional pois, em jogos onde o              
andar simula o andar que nós compreendemos, os usuários sofrem mais com os problemas da               
cinetose, no entanto sobre a qualidade gráfica e taxa de atualização de quadros, a sony tomou                
medidas alternativas para evitar transtornos, a taxa de atualização de quadros é de 120 qps e                
os gráficos estão em resolução reduzida mas em uma qualidade aceitável. 

 
4.4 Problema de Tracking 
 
O tracking , que é o rastreamento realizado pela PS Camera sobre a movimentação do              14

Headset do PS VR e os controles(PS Move, PS Aim e Dualshock 4), é a funcionalidade deste                 
acessório que mais causa problemas ao usuário. 

Diversos fatores podem atrapalhar o bom funcionamento destes aparelhos como          
exemplo: luminosidade muito alta; deixar lâmpada com potência alta ou luz natural dentro da              
área de rastreamento da PS Camera; objetos obstruindo a área de visão da PS Camera; Mau                
posicionamento da PS Camera; Calibragem dos dispositivos feita de modo simples; entre            
outros [PLAYSTATION, 2017]. 

Com a funcionalidade tracking sendo realizada de forma falha, o usuário dentro do             
ambiente tridimensional falho, poderá enfrentar os seguintes problemas: movimentos         
involuntários de seu personagem dentro do jogo, aumenta a chance do surgimento da cinetose              
e falta de precisão. 

A sony, disponibilizou dentro do sistema do PS4, em configurações, uma opção para             
realizar a calibragem completa de posicionamento do seu Headset VR. Em casos relatados             
dentro do Site YouTube, quando os problemas de tracking surgem, ao realizar a calibragem              
completa do Headset VR, o acessório passa a funcionar corretamente. Vale lembrar que a              
luminosidade do ambiente também influencia na performance dos acessórios [MATTOS, 2016]. 
  

 5. Análise de concorrência 
 
A seguir vamos apresentar outros dispositivos Headset VR de outras empresas, os            

modelos debatidos a seguir são considerados os maiores do mercado e alguns jogos que estão               
disponíveis para PS VR também estão disponíveis para estes modelos[BRADLEY, 2018].           
Como o PS VR é o único Headset VR disponível para console, os modelos a seguir são todos                  
para PCs. 

 

14 Palavra do inglês, significa rastreamento. 



5.1 Oculus Rift 
 
Podendo ser taxado como o projeto original e o precursor deste tipo de tecnologia, O               

Oculus Rift, é um acessório exclusivo para PC, tem como ponto forte a resolução, com alta                
qualidade gráfica e pouco serrilhado, o Oculus Rift se destaca perante os demais concorrentes              
nestes requisitos, no entanto, seus controles não são tão sofisticados como os demais e este               
aparelho pode ser um pouco difícil para quem usa óculos de grau. Seu valor de mercado é                 
elevado, sendo ele mais caro que o PS VR. 

 
5.2 HTC Vive 
 
Ele é similar aos demais ao mesmo tempo que é o mais diferente, este aparelho contém                

um item extra, que realiza o mapeamento do ambiente ao qual o usuário se encontra,               
melhorando a imersão em ambientes tridimensionais, pois ele mescla o escaneamento de uma             
sala, com a experiência do próprio óculos. Agachar, se esgueirar ou até mesmo andar fazem               
parte da jogabilidade dos games desenvolvidos para o periférico. 

Apesar de trazer um tipo de experiência diferenciada, este diferencial também acaba            
sendo um ponto fraco, por possibilitar a movimentação do usuário em ambiente real, muitas              
vezes o usuário pode acabar se enroscando ou pisando nos fios que conectam este dispositivo               
ao PC. Seus controles não são tão bons quanto os concorrentes, ele também é o Headset mais                 
caro do mercado e seus jogos são em maior parte mini games. 

 
5.3 Tabela de Comparação entre os 3 Headsets VR 
 
Na Tabela 1, podemos verificar a comparação entre os dados mais significativos sobre             

os três Headset VR de maior importância do mercado. 
 

Requisito HTC Vive Oculus Rift Playstation VR 

Resolução 2160 x 1200px 2160 x 1200px 1920 x 1080px 

Campo de visão mais amplo 110° 110º 100° 

Possui um display Sim Sim Sim 

Acompanha movimentos da 
cabeça 

Sim Sim Sim 

Controlador de jogos incluído Sim Sim Sim 

Giroscópio Sim Sim Sim 

Peso 550g 470g 610g 

Taxa de atualização 90Hz 90Hz 120Hz 



Acelerômetro Sim Sim Sim 

Acompanha movimentos da 
cabeça em 360º 

Não Sim Sim 

Lentes ajustavéis Sim Sim Sim 

Rastreamento de Posição Sim Sim Sim 

Conector de 3,5mm para fones 
de ouvido 

Sim Sim Sim 

Áudio integrado Não Sim Sim 

Tela OLED Sim Sim Sim 

Área de rastreamento 4,6 x 4,6 m² 3,3 x 1,5m² 2,4 x 1,9m² 

Sistema de rastreamento a 
laser 

Sim Não Sim 

Portas HDMI Sim Sim Sim 

Auto-falantes estéreo Sim Sim Sim 

Fonte: Criação própria com base em 
https://versus.com/br/htc-vive-vs-oculus-rift-vs-sony-playstation-vr 

6. Instalação 
 

A instalação não é muito simples, mas a Sony Computer Entertainment, conseguiu            
facilitar, com um manual simplificado e objetivo. É necessário conectar o Headset VR, o              
Playstation 4 e o aparelho de televisão à central de processamento. Esta conexão é toda feita                
por cabos, a instalação sem o manual seria trabalhosa. 
Além da instalação física, o PS4, exige uma atualização de seu software exclusiva para o PS                
VR. 

O PS VR, pode ser instalado no PC também, com o auxílio de um programa Trinus                
PSVR, no entanto, o PS VR não foi projetado para o uso com PC. 
 
7. Perspectivas 
 

A Sony Interactive Entertainment é responsável pela criação e gestão da vida de cada              
console e acessório. Ela tem responsabilidade sobre os consoles da família Playstation,            
Playstation 2, Playstation 3 e Playstation 4, além de ser responsável pelo desenvolvimento de              
consoles portáteis como o Playstation Portable ou apenas PSP e o Playstation Vita ou apenas               
PS Vita. Atualmente a atenção da sony está voltada para o PS4 e o PS VR, no entanto seu                   
console portátil de última geração, o PS Vita, está sendo ignorado pela empresa. 



O PS Vita Foi lançado em 17 de dezembro de 2011, apesar de seu antecessor o PSP                 
ter alcançado um sucesso grande, o PS Vita foi considerado um fracasso. Com poucas vendas               
e pouco interesse por parte das third-party , a sony foi aos poucos dando menos suporte ao                15

seu console portátil. Hoje o PS Vita é considerado um console morto e a sony carrega a                 
imagem de se seu produto não for aceito pelo mercado, ela mesmo pode abandoná-lo              
[JUNQUEIRA , 2018]. 
Com isso surge a dúvida, se o PS VR poderia ser abandonado caso não tenha resultados                
considerados satisfatórios pela Sony. 

Em notícia mais recente, publicada no blog oficial da Sony pela Mary Yee a Vice               
Presidente do setor de Marketing do Playstation, anunciou que está comemorando a venda de              
3 milhões de unidades do PS VR e a venda de 21 milhões de jogos para PS VR. Resta agora                    
saber, se esta publicação foi uma jogada de marketing ou se realmente o PS VR está deixando                 
a Sony satisfeita. 
  
8. Comentários finais 
  

O PS VR, é um produto promissor no mercado. Comparado aos concorrentes ele tem              
duas vantagens importantes, o baixo custo e a tradição da Sony no mercado de jogos               
eletrônicos o que facilita ao obter apoio das third-party (tendo em vista que a Sony está no                 
mercado de jogos eletrônicos desde 1994). Sua desvantagem é por perder em relação a              
qualidade gráfica, ainda assim, esta desvantagem não chega a colocar o PS VR em posição               
muito inferior com relação aos seus concorrentes, pois o mesmo consegue entregar            
experiências de qualidade, imersão em jogos em um nível muito satisfatório. Com o aumento              
de sua biblioteca de jogos, mais usuários serão atraídos para este produto. Por ser o único                
headset VR para console(o PS VR é exclusivo para o PS4 e PS4 Pro), a Sony Interactive                 
Entertainment, ganha uma grande vantagem neste mercado, já que, nenhum outro console            
atualmente, prevê a possibilidade de adicionar um Headset VR à lista de acessório de seu               
videogame. Em relação entre o PS VR e os principais concorrentes, o PS VR perde no quesito                 
qualidade gráfica, mesmo com PS4 Pro, que amenizou um pouco este fator, por ter uma               
potência maior no requisito processamento gráfico. Caso a Sony Interactive Entertainment, ao            
lançar um novo console, torne o PS VR compatível com o mesmo, o PS VR poderia ter um                  
futuro mais promissor, além de trazer um conforto maior aos seus usuários, pela idéia de que                
este acessório seria útil mesmo na possível próxima geração de consoles da Sony. 

 
III. CONCLUSÃO 
 

Está analise se baseou em pesquisas sobre relatos de usuários, dados oficiais da empresa              
Sony e documentos criados por especialistas do ramo de jogos eletrônicos. Além disso, com o PS                
VR em mãos, utilizei o acessório para vivenciar a experiência com o produto. Ao provar o                

15 São empresas que desenvolvem jogos eletrônicos mas não tem um console próprio. Elas desenvolvem 
para os consoles do mercado. 



produto levantei algumas questões a serem pesquisadas como o exemplo da cinetose, que foi              
identificado como um problema sério para este acessório e por este motivo uma análise focada               
neste problema foi realizada. Também foi necessário provar a experiência com os jogos que              
fazem parte da biblioteca de jogos para PS VR, ponto importante que serviu para determinar que,                
nem todo o conteúdo incluso na biblioteca do PS VR, foi criado exclusivamente pensando em               
jogos no PS VR, existe conteúdo multimídia como filmes, jogos de futebol e luta livre todos em                 
cenários tridimensionais para assistir. Para maior conhecimento sobre a situação de mercado, um             
levantamento sobre os três produtos similares e com maior expressão no mercado foram             
selecionados para análise e comparações, ajudando a identificar quais são suas vantagens e             
desvantagens sobre os demais concorrentes. Por último, uma análise de perspectiva foi criada             
com intuito de identificar se este produto merece a crença dos possíveis compradores deste              
acessório. 
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