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"Seja um parâmetro de qualidade. 

Algumas pessoas não estão 

acostumadas a um ambiente onde a 

excelência é esperada.” (Steve Jobs) 

RESUMO 

Este trabalho apresenta o lançamento do aplicativo Vhiver, uma ferramenta 

socializadora, que tem como público alvo os homossexuais do sexo masculino e 

portadores do vírus HIV.  Este projeto foi pensado para tentar solucionar uma 

problemática que vários soropositivos sentem que é a dificuldade de se relacionar 

afetivamente, motivada pelo preconceito social que os mesmos sofrem. Foi feita uma 

pesquisa visando compreender como o portador se relaciona em caráter social, 

levantando várias questões através de pesquisa de mercado e pesquisa exploratória 

com metodologias qualitativas e quantitativas. A partir destas pesquisas foram 

traçadas estratégias para o lançamento do aplicativo. Estas ações foram de 

fundamental importância para as tomadas de decisões e confirmação de hipóteses 

dentro deste projeto. 
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ABSTRACT 

 

This paper introduces the launch of the Vhiver application a socializing tool, with its 

target audience male homosexuals and carriers of the HIV virus. This project was 

conceived to try to solve a problematic that several seropositives feel is the difficulty in 

relating affectively, motivated by the social prejudice that they carry. A research was 

done aiming to understand how the bearer is related in social character, raising several 

questions, such as market research, exploratory research with qualitative and 

quantitative methodologies. And from these surveys were created some strategies for 

launching the application. These actions were of fundamental importance for the 

decision making and confirmation of hypotheses within this project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Já é muito ruim que a comunidade gay tenha que enfrentar a 

infelicidade de ter sido o primeiro segmento da população em que a 

doença se disseminou e se fez notar. Pior é ter que enfrentar, além 

disso, as consequências sociais.” (Rubin.1995, P 123) 

Este trabalho foi desenvolvido a partir do interesse pessoal em trabalhar 

para um público alvo caracterizado pelo preconceito por grande parte da 

sociedade, e tem o objetivo de promover um trabalho com cunho social de 

interação para os homens homossexuais portadores do vírus HIV. Partindo da  

ideia de lançar um aplicativo de relacionamentos para soropositivos.  

Para conhecer melhor o público estudado, foram realizadas pesquisas 

exploratórias objetivando entender como o soropositivo interage em sociedade 

e quais as formas e meios utilizados por ele para facilitar a sua relação afetiva. 

Nas pesquisas em questão, procurou-se entender os anseios, as dificuldades e 

os medos que um soropositivo vive no âmbito social. Identificando-se uma 

dificuldade comum entre os indivíduos estudados que é a complexidade do 

relacionamento afetivo.  

 Segundo Goffmann (1988) o soropositivo homossexual carrega um peso 

pela sua condição sorológica aditivado ao peso por sua preerência sexual, pois 

além de sofrer com a questão clínica da doença sofre também com o quesito 

religioso e cultural, e por estes motivos o estigma contra o soropositivo 

homossexual é muito elevado.  Este fato leva muitos portadores do vírus HIV a 

não assumirem sua sorologia aos seus parceiros ou até mesmo a negar a 

doença e não iniciar o tratamento adequado. O medo da AIDS está tão instalado 

em nossa sociedade desde as décadas de 70 e 80 que até hoje, grande parte 

das pessoas não têm coragem de fazer o exame para HIV, dificultando o trabalho 

do Ministério da Saúde. 

 O estigma neste contexto está relacionado às características particulares 

que o portador tem em âmbito social, esta doença deixou-os marcados por todo 

o percurso histórico desde as décadas de 70 e 80 onde vários homossexuais 
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morreram por consequência da AIDS, e o fato da doença ser disseminada em 

grande escala pelo ato sexual. Deixando ainda o homossexual soropositivo 

tachado de libidinoso e promíscuo.  

“Os gregos, que tinham bastante conhecimento de recursos visuais, 

criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os 

quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau 

sobre o status moral de quem os apresentava. Os sinais eram feitos 

com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um 

escravo, um criminoso ou traidor uma pessoa marcada, ritualmente 

poluída, que devia ser evitada; especialmente em lugares públicos. 

Mais tarde, na Era Cristã, dois níveis de metáfora foram acrescentados 

ao termo: o primeiro deles referia-se a sinais corporais de graça divina 

que tomavam a forma de flores em erupção sobre a pele; o segundo, 

uma alusão médica a essa alusão religiosa, referia-se a sinais 

corporais de distúrbio físico. Atualmente, o termo é amplamente usado 

de maneira um tanto semelhante ao sentido literal original, porém é 

mais aplicado à própria desgraça do que à sua evidência corporal. 

Além disso, houve alterações nos tipos de desgraças que causam 

preocupação.” (GOFFMAN,1988, P 5) 

Pensando neste “público alvo”, a ideia da criação de um aplicativo de 

relacionamento voltado para os homossexuais portadores do vírus, é de facilitar 

a interação entre outros soropositivos.  

 Trabalhar em prol deste público que embora seja um pouco esquecido 

pela publicidade, mostraria ao mercado novas possibilidades de fatias de 

mercado deixando claro que o soropositivo pode ser sim um público alvo a ser 

trabalhado, visando um bom retorno financeiro em ações de mídia de produtos 

ou serviços. 

O projeto tem um cunho social importante em prol da causa LGBTI 

(Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e intersexo) na inclusão dos soropositivos 

na sociedade, fazendo uma desconstrução para a sociedade com a imagem que 

o soropositivo tem no decorrer destes anos. 
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  A Publicidade e Propaganda também fará um papel de tendência social 

ao destacar esta fatia de mercado nos meios midiáticos pois ajuda a quebrar um 

tabu sobre os soropositivos. 

 Na primeira etapa, na parte exploratória, a pesquisa de mercado foi feita 

de maneira informal, os dados foram colhidos em blogs, canais no Youtube e 

sites de pesquisa que abordam o assunto e também através de entrevistas com 

alguns portadores.     

Foi feita uma pesquisa de mercado com dois questionários o primeiro em 

âmbito nacional e o segundo em âmbito regional, visando colher informações do 

soropositivo. Esta pesquisa foi divulgada por meio de redes sociais em grupos 

de soropositivos no Facebook e também em grupos para portadores no 

WhatsApp.  

Entendendo que descobrir ser soropositivo é entrar em um mundo novo, 

cheio de dúvidas, medos e sentimentos desconhecidos até então. Destaca-se 

que viver com HIV atualmente, expõe o portador a várias situações difíceis, que 

o oprimem na sociedade, privando-o muitas vezes dos processos de interação 

micro sociológicos rotineiros, forçando o soropositivo a omitir sua condição da 

família, trabalho, amigos e parceiros. 

Um dos maiores temores do portador é o da discriminação, no qual ele 

muitas vezes acaba escondendo sua condição sorológica por não querer sofrer 

o julgamento da sociedade que ainda tem uma visão arcaica do HIV, 

preservando muitas das informações que foram divulgadas na época da 

descoberta do vírus e que atualmente não são mais condizentes com a 

realidade. 

Na segunda metade do século passado quando a AIDS foi descoberta, na 

época uma doença fatal, apontou-se esta síndrome somente aos homossexuais, 

que foram considerados o grupo de risco fazendo a AIDS ser conhecida como o 

“Câncer Gay”, sendo bem observado por Susan Sontag: 

“A transmissão sexual da doença, encarada pela maioria das pessoas 

como uma calamidade da qual a própria vítima é culpada, é mais 

censurada do que as outras – particularmente porque a aids é vista 
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como uma doença causada não apenas pelos excessos sexuais, mas 

também pela perversão sexual. […] uma doença infecciosa cuja 

principal forma de transmissão é sexual necessariamente expõe ao 

perigo aqueles que são sexualmente mais ativos – e torna-se fácil 

encará-la como um castigo dirigido àquela atividade. […] não apenas 

a promiscuidade é considerada perigosa, mas também uma 

determinada “prática” sexual tida como antinatural.” (SONTAG, 1889, 

P 89) 

Susan Sontag no livro Aids e suas metáforas, explica a relação entre o 

soropositivo e a sociedade com a relação que o portador tem em cunho afetivo. 

“O soropositivo enfrenta um receio de ter relacionamentos sorodivergentes que 

resumidamente é ser soroconvertido para HIV com um parceiro não 

contaminado, formando, portanto, os pares discordantes ou sorodivergentes.” 

Fernandez (2005, p.523). 

Tendo em vista que muitos, por falta de informação, pensam que possuir 

o vírus é uma sentença de morte e que não existe tratamento suficiente que 

garanta uma expectativa de vida semelhante à de um soronegativo. Alguns 

estudos defendem a tese que um tratamento adequado, garante ao portador uma 

expectativa vida quase igual a de uma pessoa soronegativa.  

Grande parte dos portadores quando iniciam o tratamento retroviral 

(tratamento de coquetéis de medicamentos que tem a função de parar a 

multiplicação viral e diminuir a quantidade de cópias do vírus HIV na corrente 

sanguínea do portador, tornando-o, portanto, indetectável) têm várias dúvidas a 

respeito dos sintomas, medicamentos disponíveis, reações medicamentosas e 

de vários outros assuntos mais simples que às vezes não conseguem ser 

esclarecidas pelo médico infectologista nas primeiras consultas. 

O medo da AIDS já afetou a ideologia sexual. Exatamente quando os 

homossexuais estavam conseguindo resultados positivos em sua luta 

para livrar-se do estigma da doença mental, eles se veem 

metaforicamente associados à imagem da degradação física fatal. A 

síndrome, suas características específicas e forma de transmissão 

estão sendo usadas para fortalecer velhos medos de que a atividade 

sexual, o homossexualismo e a promiscuidade levem à doença e à 

morte. (RUBIN, 2003, P 56). 
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Com a explicação de Rubin (2003) podemos compreender o estigma que 

o portador carrega tendo no preconceito um dos maiores fatores que levam os 

portadores a não encarar o HIV de forma mais leve, o estigma instalado pela 

sociedade leva-os à prática de atitudes não favoráveis aos portadores. Alguns 

fatores conduzem a essa situação como, por exemplo, a necessidade da 

sociedade de culpar o portador pela infecção viral e a exposição da sorologia 

para outras pessoas. O estigma da AIDS é repassado pela aprendizagem social, 

a sociedade ainda vê a AIDS como na década de 80, para se poder entender 

melhor, Martin defende que: 

“São marcas desacreditáveis que são estabelecidas por outras 

pessoas em encontros sociais e em envolvimentos afetivos [...]. 

Estigma é produto da aprendizagem, e é na interação social onde se 

dá, geralmente, a estimulação ou iniciação do processo de 

aprendizagem social” (MARTIN, 1986 p 147)  

 Percebemos que o estigma é inserido na sociedade pelos valores 

impostos pela mesma, já previa em 1984, a antropóloga norte-americana Gayle 

Rubin: “aconteça o que acontecer, a AIDS trará consequências duradouras para 

o sexo em geral e para a homossexualidade em particular” disseminando a 

marginalização do homossexual soropositivo, complicando ainda mais a 

interação social do mesmo. 

Hoje em dia com o avanço da medicina e consequentemente das formas 

de tratamento do HIV e da AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida 

tornou-se controlável e deixou de ser uma doença fatal, passando a ser uma 

doença crônica, permitindo ao portador conviver com o HIV mantendo uma rotina 

comum com expectativa de vida praticamente igual à de um soronegativo e sem 

contaminar o companheiro segundo o estudo PARTNER1.  

Levemos em consideração dois aspectos para poder explicar uma 

sobrevida mais saudável para um portador do vírus HIV o primeiro e a de quanto 

tempo o portador do vírus vive com a infecção sem o tratamento pois quanto 

antes iniciar o tratamento bloqueia a multiplicação do vírus no organismo 

                                                           
1  PARTNER – Estudo europeu que acompanha cerca de 760 casais homossexuais sorodesrcordante para  
pesquisas para a saúde pública.  
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diminuindo a perda das células CD4 que são responsáveis pela a imunidade e 

também o estilo de vida que o soropositivo têm se o mesmo tem um estilo de 

vida mais saudável sua vida será prolongada evitando o uso de drogas ilícitas e 

exagero no consumo de álcool e também evitando o tabagismo, não muito 

diferente de uma pessoa sem o HIV.  

Podemos levar em consideração também que o SUS fornecerá o melhor 

tratamento para HIV/AIDS do mundo até o ano de 2017, cerca de 100 mil 

portadores irão receber o retroviral Dolutegravir que é o remédio mas indicado 

paro o tratamento por ser mais eficiente e menos tóxico. 

A falta de informação é movida pelo preconceito, a sociedade ainda 

marginaliza muito o portador, classificando-o como ameaça, forçando-o a omitir 

sua situação por medo de afastamento social, taxação, perseguição e outros 

tipos de ataques preconceituosos, que surgem de vários ambientes sociais 

como, por exemplo, o familiar e o de trabalho.   

Este preconceito instalado na sociedade até hoje faz com que grande 

parte da mesma não realize testes regulares para o HIV, ainda se leva aquela 

ideia que HIV apenas acomete “grupos de risco”, fazendo com que no 

subconsciente, grande parte das pessoas tenha vergonha de se submeter aos 

testes para o vírus. 

Hoje em dia não existem mais grupos de risco, este conceito tem que ser 

atualizado para o de “situações de risco”, deixando de lado a ideia que somente 

os gays, usuários de drogas e profissionais do sexo podem contrair a síndrome 

e considerando que qualquer pessoa que mantenha sexo sem proteção com 

outra pessoa está propicia a contrair o vírus. 

. Consegue-se perceber que o mercado a cada dia aumenta a quantidade 

de sites e blogs voltados para este segmento e conclui-se que este mercado 

aumenta pelo fato dos soropositivos estarem sempre procurando novas 

informações sobre o assunto. 
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Com essa evidencia do soropositivo no mercado consegue-se analisar 

novas oportunidades para este nicho, que a cada dia está sendo mais 

evidenciado em cunho social, abrindo muito espaço no mundo virtual. 

As fontes de pesquisas vieram principalmente de sites e de blogs para a 

obtenção de informação com conteúdo e na linguagem que os soropositivos 

usam no seu cotidiano. O Blog Jovem Soropositivo foi de onde foram retiradas 

ricas informações de como é ser soropositivo, lá pôde-se entender sobre 

medicamentos, efeitos colaterais, doenças oportunistas e outras doenças 

sexualmente transmissíveis. O blog tem uma personagem, mas é nítido que o 

personagem é feito por um jovem que encara o HIV/AIDS de maneira leve. Em 

um dos seus relatos ela fala sobre a dificuldade que tem em se relacionar por 

ser soropositivo e as desilusões que ele já teve ao contar sua sorologia aos seus 

parceiros. O site aparentemente é bastante acessado e bem aceito por seus 

leitores pois o conteúdo tem uma linguagem de fácil acesso. Esta linguagem 

serviu de inspiração para o projeto. 

É de grande valia também falar dos canais no Youtube destacando o 

quanto os mesmos são importantes no serviço de informar, incentivar os 

portadores a começar o tratamento e de dar dicas de alimentação e efeitos 

colaterais. Os que mais inspiraram foi o Prosa Positiva e o Hdiario. 

Mediante o desenvolver da feitura do projeto, percebeu-se algumas 

variantes bem significativas, mas não afirmativas, que não engloba todos os 

soropositivos nas questões a serem debatidas. Nestes conceitos de forma 

intuitiva e até mesmo empírica pode-se perceber que o portador tem uma 

dificuldade bem grande de se relacionar afetivamente, mesmo eles obtendo 

informações clinicas e até mesmo de estudo que comprovam que o portador 

estando indetectável motivado pela aceitação da terapia antirretroviral, não 

transmite o vírus. O estudo Partner acompanha vários casais homossexuais e 

heterossexuais onde vive-se uma relação sorodiscordante (onde um parceiro é 

hiv positivo e o outro é hiv negativo) este estudo, confirma que é seguro ter uma 

relação sorodiscordante. 
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Mesmo com todas estas informações percebe-se que grande parte dos 

portadores sentem medo e vergonha de assumir sua condição sorológica e isso 

faz que os mesmos se fechem para novas possibilidades afetivas sentimentais, 

dificultando a socialização nesse aspecto. 

Analisando todas estas situações, a criação de um espaço onde o 

portador possa interagir com outras pessoas na mesma condição pode ser muito 

satisfatória para quem sente necessidade de interagir ou quer encontrar alguém 

para conversar, desabafar, tirar dúvidas ou até mesmo se relacionar. Por estes 

motivos, objetiva-se criar um “mundo” onde o portador não se sinta culpado por 

ser o que é, onde não precise se esconder por detrás de mentiras, onde todos 

possam compartilhar experiências sobre o tratamento ou onde possa até mesmo 

viver uma relação de cumplicidade e companheirismo. Este “mundo” pode 

acompanhar a contemporaneidade e chegar em forma de um aplicativo de 

smartphone com o intuito de aproximar estas pessoas que já se sentiram 

sozinhas por conta exclusivamente de sua sorologia. 

O objetivo do aplicativo é de facilitar a vida em sociedade dos portadores 

gays, aproximando-os de outros portadores fazendo que estes não tenham 

medo de sofrer qualquer preconceito por causa de sua situação sorológica ao 

conhecer novas pessoas que estarão passando por situações parecidas.  

Os objetivos específicos do aplicativo são: 

  Promover a socialização de pessoas na mesma condição 

sorológica, facilitando uma aproximação entre eles. 

Passar sensação de igualdade social por mais que seja somente 

no aplicativo, fazendo com os portadores consigam falar sobe os mesmos 

assuntos. 

Ser um facilitador de relacionamento afetivo já que o mesmo tem 

uma dificuldade de se relacionar por medo do preconceito.  

Partindo destes ideais, este projeto busca compreender como um 

soropositivo interage em sociedade atualmente e conhecer mais o perfil do 
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público alvo estudado para desenvolver estratégias de forma mais exata para 

desenvolver um bom plano de comunicação para este nicho de mercado.  

 Um dos maiores desafios para poder produzir o projeto, foi identificar onde 

o público alvo escolhido interagia-se nos meios sociais e qual a maneira mais 

assertiva para poder conversar e entrevistar o portador. Percebeu-se uma 

grande dificuldade de grande parte dos portadores abordados para poder 

contribuir para a pesquisa, uma das maiores dificuldades foi de conseguir entrar 

e interagir nos grupos de WhatsApp que os mesmos utilizam para se comunicar. 

 Outro problema encontrado foi a falta de estudos voltados para a relação 

do portador em aspectos sociais. Encontra-se um leque bem expansivo de 

informações sobre o portador, mas apenas relacionado para quesitos como 

saúde, DST 2 e formas de contágio. As informações sobre como é a socialização 

que o soropositivo tem no início depois que descobre a doença e como ele se 

relaciona nos aspectos sociais depois do diagnóstico, são bem escassas. 

Percebemos essas situações de forma empírica. As entrevistas em forma de 

bate-papo foram bem construtivas para poder compreender este conceito, mas 

também a taxa de portadores que não se propuseram a participar das entrevistas 

e contribuir para o projeto foi relevante, grande parte dos abordados não 

quiseram se expor ou sentiram vergonha em falar sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 DST- Doenças Sexualmente transmissíveis  
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2 O HIV, SOCIEDADE E O MERCADO. 

 

Neste capítulo vamos apresentar como o HIV está sendo debatido 

atualmente na sociedade e avaliar como as mídias de massa estão ajudando 

neste debate. 

Antigamente, em programas de TV, jornais ou telenovelas, não se debatia 

sobre o tema do HIV de forma clara e informativa como vemos atualmente. Há 

cerca de dez anos atrás, as mídias de massa debatiam o assunto de forma 

taxativa e às vezes até preconceituosa incitando a sociedade a rotular ainda mais 

o portador. Nota-se que naquele tempo as informações eram limitadas sobre o 

assunto e os tratamentos não eram tão modernos, naquele período os 

portadores tomavam vários remédios e tinham uma vida limitada pelo 

tratamento, mas essa realidade mudou; nos dias de hoje, com o avanço das 

informações e das medicações retrovirais o portador vive uma vida quase que 

igual a de um soronegativo. 

A sociedade está cada vez mais debatendo sobre o HIV, é mais comum 

se observar discussões sobre o tema, as pessoas estão falando mais 

abertamente sobre o assunto. Fazendo assim com que o tema se torne 

interessante de ser debatido nas plataformas midiáticas. 

Seguindo esta onda positiva de discussão sobre o tema, a sociedade está 

olhando com outros olhos para o soropositivo, deixando em evidência a 

prevenção contra o vírus fazendo com que o portador também fique evidenciado 

como peça fundamental para esta ação. 

Constata-se nas novelas de canais abertos que o tema está sendo 

bastante discutido juntamente com programas de televisão que dão ênfase ao 

assunto. 

A Rede Globo de Televisão vem quebrando tabus e abordando o HIV com 

frequência em suas novelas e séries, ajudando a sociedade a entender melhor 

sobre o assunto e contribuindo na luta contra o preconceito que é instalado na 
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sociedade. E isso faz com que a sociedade não se encolha em uma “aldeia 

global” como diria Harvey. 

“Por vezes, o mundo parece encolher numa “aldeia global” de 

telecomunicações e numa ‘espaçonave terra’ de interdependências 

ecológicas e econômicas e, que os horizontes temporais se reduzem a 

um ponto em que só existe no presente (o mundo do esquizofrênico), 

temos de aprender a lidar com um avassalador sentido de compressão 

dos nossos mundos espacial e temporal. (...) A experiência da 

compressão do tempo espaço é um desafio, um estímulo, uma tensão, 

(...) capaz de provocar (...) uma diversidade de reações sociais, 

culturais e políticas. (Harvey,P 220). ” 

Na novela Totalmente Demais de 2016, a personagem Carolina, vivida 

por Juliana Paes, adotou uma criança soropositiva, nesse mesmo ano a novela 

malhação abordou o tema HIV em uma relação sorodiscordante3 entre um casal 

hétero e recentemente, a série Os Dias Eram Assim contou a história da 

personagem Nanda, vivida por Juliana Dalavia, que contraiu o vírus HIV na 

década de 80, o que era uma sentença de morte naquela época. 

Esta evidenciação do tema nos canais de televisão abertas do país é 

muito importante pois torna o assunto mais comum e incita a sociedade a falar 

sobre o HIV de maneira mais natural e faz com que os indivíduos se informem 

mais sobre o HIV.  

O programa Encontro da Fátima Bernardes da rede Globo que foi ao ar 

no dia seis de março de 2017, abordou o HIV de forma muito informativa, neste 

episódio o goiano Geovanni Henrique foi uma peça fundamental para a 

desconstrução social, de parte da sociedade sobre o soropositivo. Geovanni é 

portador a menos de cinco anos e ficou conhecido por um desabafo que fez em 

sua rede social, onde ele explica que está cansado de se esconder e de ser 

rejeitado pela sua condição sorológica. Este desabafo serviu como inspiração 

para poder entender o que um soropositivo passa ao tentar se relacionar, 

evidenciando o que o medo da exposição, do preconceito e do isolamento social 

podem causar a um portador. Abaixo segue a postagem de Geovanni. 

                                                           
3 Sorodiscordante –  Relacionamento afetivo onde apenas uma pessoa é portadora do vírus HIV. 
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“Oi! Hoje vim falar do HIV. É, eu sou portador do vírus HIV, e pra eu 

estar expondo isso na internet não foi da noite pro dia, eu apenas fui 

juntando e hoje explodi. Há alguns anos por conta de alguns 

relacionamentos sem proteção isso aconteceu e sei que vou levar essa 

consequência pro resto da vida, é justo que isso se faça, eu sabia que 

me custaria e hoje eu tô apenas "pagando", é a lei do retorno. Na época 

eu quis ser honesto com as pessoas, avisando aquelas que tive 

relacionamentos e então fiquei falado. As pessoas pedem tanto pela 

verdade, mas não sabem lidar quando a ouve. 

Hoje eu cansei, a gente tem que ficar se escondendo como se fosse 

criminoso. Tudo no sigilo, parece que voltei para dentro do armário 

novamente. A questão é complicada porque você nunca sabe o que 

fazer quando conhece uma pessoa. Se diz antes as pessoas correm 

ou diz depois e as pessoas te cobram porque não havia dito antes e 

por sequência, correm também alegando ter mentido. Estou cansado! 

Pra todo lugar que eu vá isso irá comigo, então estou deixando bem 

claro, porque cansei de ficar procurando histórias e inventando coisas. 

Eu sempre odiei ter que mentir. Eu gosto de ser verdadeiro comigo 

primeiramente.  

E viver com o HIV tem me permitido conhecer pessoas bem legais, 

livres de preconceitos, ainda mais no "meio" gay, onde tanto pedem 

por igualdades, mas na primeira oportunidade já estão lá, te apontando 

como o "aidético". E não digo que é só os GLBTQ, digo porque são as 

pessoas que mais tenho contato. Sei também que depois deste post 

alguns irão embora, vou ficar mais falado ainda rs, mas não me 

importo. Estou tirando o segundo maior peso da minha vida, eu vou 

poder ser quem realmente sou. Estes que irão realmente não vieram 

pra ficar. Eu já consegui chegar até aqui mesmo, não me importo. O 

mais importante é que eu tive e tenho o apoio da minha família.  

Então, antes de ir pro um sexo com o cara gostoso, se proteja, pra 

depois não passar pelo mesmo constrangimento que a gente passa, 

de ter que ficar se escondendo. Ninguém nasceu pra ser preso. Se a 

pessoa se cuida e faz o tratamento correto ela tem uma vida normal, 

não transmite doença á ninguém. Conheço pessoas com HIV mais 

saudáveis que pessoas com a sorologia negativa. É só vocês lerem 

sobre o assunto.  

Agradeço o carinho dos meus amigos e família que sempre estiveram 

comigo nos momentos difíceis e me ajudaram a passar por cima de um 

pesadelo. Amo vocês! Obrigado por todo amor .” 

(Programa Encontro, 06/03/17,Globo) 
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Pensemos que o desabafo de Geovanni seja uma base de experiência 

empírica para poder entender a cabeça do portador do HIV. Seu texto é 

completamente baseado na suas experiências e frustrações no qual o mesmo 

fala do medo, ignorância e o preconceito de grande parte da sociedade. Este 

desabafo foi utilizado como suporte para o desenvolvimento do projeto. 

Voltando às novelas da Rede Globo, o tema explicitado, fomenta cada vez 

mais a desconstrução do preconceito, observa-se a preocupação da emissora 

em destacar pontos como a importância da testagem para HIV, incentivo 

imediato do início do tratamento retroviral e o relacionamento sorodivergente, 

deixando claro que a possibilidade de infecção é quase zero se o soropositivo 

estiver em um tratamento correto há mais de seis meses e se estiver com a carga 

viral indetectável. 

Com esse cenário midiático que instiga a sociedade a debater o assunto, 

consegue-se abranger a possiblidade de várias ferramentas de produtos e 

serviços para o público alvo estudado. Provocando as empresas e marcas a 

descobrirem uma nova possibilidade lucrativa.  

“A tarefa do marketing consiste em mensurar o tamanho do mercado 

potencial e desenvolver produtos e serviços que satisfaçam a demanda.” 

(KOTLER, 2000, p.28). Partindo do que é exposto por Kotler, é correto afirmar 

que existe um mercado potencial em que se precisa desenvolver produtos e 

serviços com o intuito de satisfazer os portadores e ao mesmo tempo 

conscientizar os investidores de que o soropositivo pode ser um mercado 

lucrativo no lançamento de produtos ou serviços. 

Fazendo uma análise na rede de Internet observa-se que já existem vários 

sites, blogs e até mesmo algumas redes sociais com a temática voltada para o 

HIV.  

 Entende-se que a internet é uma plataforma mais viável para o portador 

se manifestar em grande escala e focando na parte comercial. Observou-se que 

em alguns sites de relacionamentos, já existem opção para o portador interagir 
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e até mesmo assumir sua condição sorológica, um grande exemplo disso são as 

salas de bate-papo do site UOL que possui salas com o tema: Soropositivo. 

Destaca-se que somente as salas com a temática namoro tinham usuários ativos 

no momento da pesquisa. Com estes exemplos, consegue-se perceber a 

inclusão do portador em redes de bate-papos e entende-se que esse público 

procura formas alternativas de se comunicar buscando uma interação social 

como pessoas da mesma condição sorológica.  

Figura1: Sala de bate-papo UOL. 

 

Fonte: Imagem de internet, 2017 

Talvez o bate-papo UOL seja o pioneiro dos sites de salas de bate-papo 

no Brasil a ter um serviço voltado para o portador do vírus HIV, as salas de bate-

papo são segmentadas com os seguintes temas: Amizade, namoro, amizade 

virtual e sexo virtual, a sala tem capacidade para 30 participantes e caso a 

pessoa for assinante tem a possibilidade de entrar em qualquer sala e também 

de criar salas. Com intuito de compreender como é o funcionamento das salas 

de bate-papo, estas foram acessadas em horários diferentes e a quantidade de 

usuários, comparando com outras alas de outros temas, foi quase sempre alta. 

Percebeu-se uma característica comum nas salas que foram os apelidos nas dos 

usuários, os mesmos tinham um apelo para identificar o status de solteiro e 

destacar que estavam em busca de algo sério, alguns dos nomes encontrados 

foram: Solteiro, namoroHxH, algoserioHxH etc... 
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Talvez as salas de bate-papo sejam um facilitador para o portador do 

vírus, para achar um possível companheiro afetivo, mas a sala não é muito 

prática e não garante um contato durador com outro usuário, pois uma simples 

queda de internet, pode te deslogar da sala e fazer com que não consigas mais 

contato com a pessoa que estavas conhecendo. Pensando nisso, o lançamento 

de um aplicativo pode ser uma ferramenta mais prática e melhorada para 

possíveis relações afetivas entre soropositivos, por garantir contato com a 

pessoa mesmo depois de uma queda de internet ou caso aconteça um 

imprevisto que force o usuário a ter que parar de usar o aplicativo por algum 

tempo. 

Figura 2 – Rede social Radarhiv 

 

Fonte: Site Radarhiv (http://www.radarhiv.com/) 

Nota-se também a criação de redes sociais totalmente segmentadas para 

o soropositivo, fazendo com que os mesmos interajam de forma mais prática e 

inclusiva, deixando os portadores a vontade pois a rede social é composta 

exclusivamente por portadores do vírus. A rede social Radarhiv chama a atenção 

neste seguimento pois a mesma tem uma quantidade alta de contas registradas.  

 As ferramentas que a rede social usa são práticas fazendo com que o 

manuseio do perfil seja satisfatório, percebe-se que a rede social tem 

ferramentas de localização que por sua fez facilita a procura de perfis do mesmo 

estado ou cidade outra característica favorável, é a liberdade que o usuário tem 

de criar fóruns onde os mesmos podem tirar ou esclarecer dúvidas relacionadas 

a doenças, alimentação, direitos, efeitos colaterais e testemunhos, tendo 
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também um bate-papo para usuários que estejam online na rede social 

aproximando os mesmos por salas reservadas. O Radarhiv de certa forma 

ajudou muito na composição estrutural do projeto por obter ferramentas 

dinâmicas e práticas.  

Figura 3- Sala de bate-papo do site RadarHIV  

Fonte: Foto tirada do site Radarhiv 

 Na sala de bate-papo do Radar, observou-se uma interação muito grande 

entre os usuários, percebeu-se que os temas abordados são diversificados e que 

as salas ficam com uma média de 20 a 30 usuários dependendo do horário.    
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Figura 4  – Ferramenta de busca por estado/cidade 

 

Fontes: http://www.radarhiv.com 

 Outra característica interessante da rede social foi a função de busca por 

cidade ou estado, com o intuito de facilitar a busca de pessoas que estejam mais 

próximas. Levemos em consideração que essa ideia poderá ser bem vinda para 

o aplicativo Vhiver, ajudando-o a ser uma plataforma mais completa. 

Figura 5- Aplicativo de relacionamento Grindr. 

 

Fonte: Imagem de internet. 

Outra possibilidade que vale a pena ressaltar é a inclusão do soropositivo 

em aplicativos de smartphones de relacionamentos para gays como o Grindr que 

é uma rede social lançada em março de 2009, sendo utilizada em smartphones, 

o aplicativo é voltado para o público gay do gênero masculino e funciona como 

http://www.radarhiv.com/
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um “radar gay”. No Grindr tem como saber quais usuários estão mais próximos 

e permite conversas privadas entre usuários. O Grindr por sua vez tem um apelo 

mais voltado para encontros afetivos e sexuais. 

O Grindr apresenta a opção do usuário assumir a sua sorologia no perfil 

do aplicativo, podemos perceber que alguns usuários assumem sua sorologia 

mesmo em um ambiente dominado por soronegativos e sorointerrogativos, com 

isto, podemos perceber que a criação de um aplicativo direcionado para os 

soropositivos pode ser bem aceita. 

Figura 6: Configuração no Grindr que dá opção de colocar a sorologia. 

 

Fontes: Imagem de internet, 2017 

Algumas ações foram feitas para quebrar este estigma que aflinge os 

soropositivos, uma delas foi o lançamento da revista Vangardist do mês de 

setembro de 2017 e nela tinha 150 mililitros de sangue de três homens 

soropositivos que foi utilizado junto com a tinta para impressão das revistas, a 

mesma foi uma edição  limitada tendo apenas três mil exemplares e toda a renda 

dessa edição será revertida para pacientes afetados pelos vírus, é importante 

destacar que a revista é completamente segura sem risco de contágio para o 

leitor. 

Com esta atitude podemos perceber que o estigma contra o soropositivo 

está sendo quebrado a cada dia, positivamente podemos perceber que essa 

conduta a favor do portador cresce. 
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Figura 7: Reportagem sobre o tema HIV. 

 

Fonte: Print do site. 

Observa-se que o número de portadores no Brasil é bem relevante e que 

esse número vem crescendo. Para podermos mensurar melhor, o Ministério da 

Saúde fez um balanço em relação aos indicadores de novas infecções do vírus 

do HIV os dados que serão apresentados são do ano de 2016. 

Figura 8: Gráfico do crescimento de infecções do vírus HIV ao longo dos anos. 

 

   Fonte: Ministério da Saúde 2016  
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“De 2007 até junho de 2016, foram notificados no Sinan 136.945 casos 

de infecção pelo HIV no Brasil, sendo 71.396 no Sudeste (52,1%), 

28.879 no Sul (21,1%), 18.840 no Nordeste (13,8%), 9.152 no 

CentroOeste (6,7%) e 6.868 na Região Norte (6,3%). No ano de 2015, 

foram noti"cados 32.321 casos de infecção pelo HIV, sendo 2.988 

casos na região Norte (9,2%), 6.435 casos na região Nordeste (19,9%), 

13.059 na região Sudeste (40,4%), 7.265 na região Sul (22,5%) e 2.574 

na região CentroOeste (8,0%)”(Ministério da saúde, 2016, P 5) 

Com base em dados percebe-se que grande parte dos infectados são 

homens e grande parte também são homossexuais, GIAMI defende sua tese 

da seguinte forma: 

“A construção de uma categoria única de HSH (homens que fazem 

sexo com homens) constitui um ponto de vista epidemiológico baseado 

nas práticas sexuais e principalmente nas práticas anais como modo 

de transmissão do 29 HIV, o mais provável quando acontece uma 

relação sexual entre homens. Esta categoria apresenta a vantagem de 

incluir na análise da predominância do HIV, homens que fazem esta 

prática e não se reconhecem como homossexuais no plano de sua 

identidade ou de seus desejos (GIAMI, 2002 p. 45) 

Com estes dados expostos, avalia-se que existe um grande público de 

portadores para ser desenvolvido o projeto, analisa-se ainda que com esta 

quantidade significativa, o público alvo estudado pode ser lucrativo. 

 Figura 9: Gráfico mostra a média de idade dos infectados 

 

Fonte: Ministério da Saúde 2016 
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Com base ainda nos dados do Ministério da Saúde busca-se delinear 

melhor um perfil do público alvo, percebemos que grande parte dos infectados 

está crescendo na faixa etária de 15 a 24 anos, e a partir desta informação 

percebe-se que grande parte está inserida na cultura dos aplicativos de 

relacionamentos citados acima. 

Com o intuito de obter dados mais assertivos foi feita uma pesquisa de 

mercado por intermédio de um questionário feito na plataforma Google Forms, a 

primeira etapa foi feita em âmbito nacional.  

 Esta pesquisa foi respondida por membros de um grupo do aplicativo 

WhatsApp que é um software para smartphones com a funcionalidade de troca 

de mensagens. O grupo se chama Fênix Brasil e tem sete administradores que 

fazem a manutenção do grupo, e por sua vez o direcionando para homossexuais 

soropositivos de todo o Brasil, na época da pesquisa, o rupo possuía 153 

participantes. Para poder chegar mais rápido ao público alvo estudado surgiu a 

necessidade de infiltração em grupos no WhatsApp voltado para portadores do 

vírus. Levando em consideração a facilidade e a eficácia de divulgação da 

pesquisa. Percebeu-se inicialmente uma dificuldade em encontrar soropositivos 

para poder desenvolver a pesquisa e para coletar dados, por isso o aplicativo 

mensageiro foi uma ferramenta de grande ajuda para coletar dados. 

 Foram elaboradas doze perguntas, onze perguntas qualitativas e uma 

pergunta quantitativa, conforme apêndice no final do projeto. 

“A pesquisa de mercado é a melhor e mais confiável ferramenta para 

obtenção de informações representativas sobre determinado público-

alvo. Além de permitir o teste de novas hipóteses, conceitos ou produtos, 

a pesquisa de mercado auxilia na identificação de problemas e 

oportunidades e ajuda a traçar perfis de consumidores e mercados. ” 

IBOPE (2007, P 1) 

 O Questionário foi elaborado em duas etapas, o primeiro foi feito em 

âmbito regional em um grupo no WhatsApp com soropositivos de vários estados 

do Brasil. Na segunda parte o questionário foi feito em cunho regional com 

portadores de algumas cidades do Pará e da capital de Belém.      
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O formulário nacional teve 116 respostas obtendo um percentual 

satisfatório de 76% em relação aos 153 integrantes do grupo Fênix Brasil a partir 

das respostas conseguiu-se traçar um parâmetro do perfil do nosso público alvo. 

Fomentando ainda mais os ideais proposto pelo o projeto.   

Figura 10: Gráfico da pesquisa. Qual sua idade? 

 

 Analisemos os percentuais mais importantes das respostas, 85% são 

maiores de 18 anos e 12% estão acima de 40 anos. Percebe-se então, que 

grande parte dos pesquisados está na faixa etária de 18 a 40 anos, leva-se em 

consideração que as pessoas acima de quarenta anos apesar de não 

representarem um percentual tão expressivo, deve ser valorizada no 

desenvolvimento do App. 

Figura 11: Gráfico da pesquisa. Qual sua escolaridade? 
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O grau de escolaridade dos participantes da pesquisa foi bem dividido 

28% tem nível superior incompleto, 27% superior completo, 25% tem ensino 

médio completo e 12% são pós-graduados.  

Figura 12 : Gráfico da pesquisa. Qual sua renda mensal? 

 

A renda mensal dos mesmos e referente a 59% tem uma média salarial 

de 1 a 4 salários mínimos, 24% tem renda salarial de um salário mínimo e 3% 

tem média salarial de acima de 10 salários mínimos. 

Figura 13: Gráfico da pesquisa. Há quanto tempo você e soropositivo? 
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Perguntou-se também a média de tempo que os entrevistados estão 

vivendo com o vírus do HIV, 60% têm de 1 mês a 3 anos, 23% de 4 a 6 anos e 

3% convivem com o vírus há mais de 13 anos de infecção. 

Figura 14: Gráfico da pesquisa. Estado Civil? 

 

Quando se trata do estado civil dos entrevistados, 85% estão solteiros, 

9% namorando e 3% são casados. Fazendo uma análise do percentual dessa 

resposta percebe-se que os solteiros são a maioria e a partir daí já pode-se 

identificar com dados estatísticos a dificuldade que o portador tem para se 

relacionar afetivamente.  

Figura 15: Gráfico da pesquisa. Você se sente confortável de revelar ao seu parceiro sua      

condição sorológica? 
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Quando pergunta-se para o portador se o mesmo se sente à vontade para 

revelar sua sorologia 63% disseram que não e 37% disseram que sim. Com este 

resultado percebemos que a maioria dos soropositivos têm dificuldades como 

sua sorologia. 

Figura 16: Gráfico da pesquisa. Depois de um tempo de ralação. Quanto tempo? 

 

Em uma pergunta aberta, foi perguntado qual seria o tempo ideal para 

contar sua sorologia e as respostas foram bastante divididas como: Primeiro 

encontro, depois de um mês, Depois de um ano, depois de três anos e antes de 

manter a primeira relação sexual. 

Figura 17: Gráfico da pesquisa. Você tem dificuldade para se relacionar afetivamente? Por quê? 
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Quando perguntamos qual a dificuldade que o portador tem para se 

relacionar afetivamente 35% dizem ter medo do julgamento social, 33% tem 

medo de ter sua condição sorológica exposta e 24% por não saber onde 

encontrar outros soropositivos.  

Figura 18: Gráfico da pesquisa. Você acha que se relacionar com pessoas da mesma sorologia 

seria mais fácil? Por quê?  

 

Questiou-se também a possibilidade de um relacionamento 

soroconcordante onde os dois seriam positivos para HIV e seus pontos 

favoráveis dessa relação. 51% responderam que teria um relacionamento mais 

compreensivo, 23% responderam que ambos estariam cientes da condição 

sorológica e não haveria transtorno por isso e 12% disseram que não teria 

problemas em se relacionar com negativos ou positivos para o HIV. 

Figura 19 : Gráfico da pesquisa. Você utilizaria um aplicativo para soropositivos? Por quê? 
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 Foi perguntando se os entrevistados utilizariam um aplicativo de 

relacionamento voltado para soropositivos e porque usariam 46% responderam 

que usariam o aplicativo para encontrar um namorado, 7% para fazer amizades, 

10% para se informar mais sobre o assunto,3% para sexuo casual e 12% não 

utilizariam um aplicativo. Nesta pergunta percebemos que a maioria que são 

46% dos entrevistados buscariam em um relacionamento serio em um aplicativo.  

Figura 20: Gráfico da pesquisa. Qual sua expectativa em entrar em um aplicativo de 

relacionamento para soropositivo? 

 

 Foi perguntado no questionário a expectativa ao entrar num aplicativo 

voltado para os soropositivos e 46% responderam que procuram um namorado, 

37% querem fazer novas amizades e 10% querem saber mais sobre o assunto 

HIV e 3% apenas querem sexo casual. 

Figura 21: Gráfico da pesquisa. Qual assunto seria relevante para ter em um aplicativo para 

soropositivos?  
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Foi questionado quais possíveis assuntos seriam interessantes para o 

aplicativo oferecer aos usuários e 37% responderam que informações de 

especialistas como Infectologistas, Nutricionistas e Psicólogos seriam 

importantes e 32% gostariam de ler histórias de superações de portadores. 

 A mesma pesquisa foi feita em atmosfera regional, a pesquisa também foi 

aplicada em um grupo de WhatsaApp chamado Positividade que possui 16 

membros, tendo um percentual de aproveitamento em relação aos participantes 

de 81%. Tendo em vista uma grande dificuldade em entrar em outros grupos de 

soropositivos na região. Um do questionamento mais incisivo demonstrado por 

administradores de outros grupos foi o medo de ter a identidade dos participantes 

dos grupos exposta, dificultando assim um maior alcance de entrevistados na 

região norte. 

Figura 22: Gráfico da pesquisa. Qual sua idade? 

 

 Foi perguntando qual a idade dos participantes da pesquisa da região 

norte e 85% têm acima de 18 anos e 8% estão acima de 40 anos. 
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Figura 23: Gráfico da pesquisa. Qual a sua escolaridade? 

 

 Dos entrevistados 42% têm ensino médio completo, 33% têm ensino 

superior com pós-graduação, 8% têm ensino fundamental incompleto, 8% têm 

ensino superior incompleto e 9% tem ensino superior completo. 

 

Figura 24: Gráfico da pesquisa. Qual a sua escolaridade? 

 

A renda salarial dos entrevistados da região norte apresentou 67% de 1 a 

4 salários mínimos, 17% recebem de 5 a 9 salários mínimos, 8% têm renda de 

um salário mínimo é 8% responderam que têm uma renda mensal acima de 10 

salários mínimos.  
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Figura 25: Gráfico da pesquisa. Há quanto tempo você é soropositivo?  

 

 Foi perguntado aos soropositivos a média de tempo que os mesmos vivem 

com o vírus. 58% têm de 1 mês a 3 anos de infecção, 33% têm de 4 anos a 6 

anos infectados e 8% têm de 7 a 9 anos. 

 

Figura 26: Gráfico da pesquisa. Estado Civil?  

 

 Foi perguntado o estado civil dos portadores e 50% estão solteiros,42% 

estão namorando e apenas 8% estão em uma união estável. 
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Figura 27: Gráfico da pesquisa. Onde você faz seu tratamento? 

 

 Foi perguntado para os soropositivos onde eles fazem seu 

acompanhamento clínico, 50% responderam outros, pelo fato de fazerem seu 

acompanhamento em outras cidades ou em atendimento particular, 25% fazem 

acompanhamento na Casa Dia onde são direcionados os pacientes da cidade 

de Belém, 16% são atendidos pela URE DIPE que cuida dos portadores do 

interior do estado e 8% fazem acompanhamento pelo Hospital Barros Barreto 

que é referência em cuidar de pacientes em estágio avançado da doença. 

Figura 28: Gráfico da pesquisa. Outra cidade ou local? Qual? 
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 Umas das perguntas feitas para os portadores foi direcionada para 

soropositivos de outras cidades de Belém, tivemos entrevistados de 

Parauapebas, Marabá e Capanema. 

Figura 29: Gráfico da pesquisa. Você se sente confortável de revelar ao seu parceiro 

sua condição sorológica? 

 

 Foi questionado aos entrevistados se os mesmos se sentiam confortáveis 

em expor sua sorologia aos seus parceiros e 50% responderam que se sentem 

à vontade em contar aos seus parceiros sobre sua sorologia e outros 50% 

disseram que não se sentem confortáveis em contar sua sorologia. 

Figura 30: Gráfico da pesquisa. Depois de um tempo de relação. Quanto tempo? 
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 Foi perguntado ao soropositivo qual seria o tempo de relacionamento ideal 

para se revelar a sorologia, as respostas variaram de 1 mês a dois anos de 

relação, tivemos também a resposta de um participante que vive uma relação 

soroconcordante onde os dois são portadores do vírus. 

Figura 31: Gráfico da pesquisa. Você tem dificuldade para se relacionar afetivamente? 

 

 Dos participantes 42% responderam quem têm medo do julgamento 

social, 42% não sabem onde encontrar outro soropositivo e 17% têm medo de 

sua sorologia ser exposta. 

Figura 32: Gráfico da pesquisa. Você acha que se relacionar com pessoas da mesma 

sorologia seria mais fácil? Por quê? 
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 Dos entrevistados, 50% responderam que não se importaria em se 

relacionar com positivos ou negativos para HIV, 42% responderam que ter um 

relacionamento soroconcordante onde os dois seriam HIV positivo seria uma 

relação mais compreensiva e 8% responderam que se os dois fossem 

soropositivos os dois seriam cientes da condição sorológica dos mesmos. 

Figura 33: Gráfico da pesquisa. Você utilizaria um aplicativo de relacionamento para soropositivos? Por 

quê? 

 

 Dos entrevistados, 50% entrariam no app para se informar mais sobre o 

HIV, 42% usariam o aplicativo para encontrar outros soropositivos e 8% não 

entrariam no aplicativo para não se expor. 

Figura 34: Gráfico da pesquisa. Qual sua expectativa em entrar em um aplicativo de 

relacionamento para soropositivos? 
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 Dos entrevistados 58% responderam que esperam fazer novas amizades 

no aplicativo, 33% querem obter mais informações sobre o assunto e 8% querem 

esclarecer dúvidas.  

Figura 35: Gráfico da pesquisa: Qual assunto seria mais relevante de se ter em um aplicativo 

para soropositivos? 

 

 Foi questionado para os portadores quais seriam os assuntos mais 

importantes para eles e 42% responderam que informações de profissionais da 

área seriam importantes, 25% querem ter dicas de saúde, 25% querem ler 

histórias de motivação e 8% querem ficar cientes sobre os efeitos colaterais do 

tratamento. 
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2 METODOLOGIA 

 

“Um estudo é considerado científico quando são adotados métodos em 

sua realização. Mesmo que o principal achado seja decorrente de um 

acaso, como foi a descoberta da penicilina, a partir da casual 

contaminação de amostra que deveria ser analisada houve a adoção 

de método para todo o estudo que sucedeu esse acaso. Trata-se da 

adoção de procedimentos padronizados e muito bem descritos, a fim 

de que outras pessoas possam chegar em resultados semelhantes se 

seguirem os seus passos.” (ALMEIDA, 2004, p 30) 

 O projeto teve vários percursos até ganhar substância para ser 

desenvolvido, os caminhos inicias foram primordiais para o desenvolvimento do 

tema e o púbico alvo a ser trabalhado. Percursos estes que foram: entrevista 

aberta em forma de bate-papo, pesquisa exploratória com dados primários e 

secundários, pasta clipping, questionário, netnografia e observação. 

 Todos estes quesitos foram de fundamental importância para poder 

desenvolver o projeto de forma mais assertiva e coesiva, tendo o intuito de ser 

um projeto funcional e que venha ajudar uma gama de portadores do vírus HIV 

que passam pela mesma problemática.  

 

2.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  

 

“É a busca de informações bibliográficas, seleção de documentos que 

se relacionam com problema da pesquisa (livros, verbetes de 

enciclopédia, artigos de revistas, trabalhos de congressos, teses e 

etc.) e o respectivo fichamento das referências para sejam 

posteriormente utilizadas (na identificação do material referenciado ou 

na bibliografia final) (MACEDO,1995, P 12) 

 A pesquisa bibliográfica teve função norteadora para desenvolvimento do 

projeto e para poder compreender o mercado e suas possiblidades que 
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circundam o soropositivo como público alvo, também buscou-se compreender o 

público alvo estudado usando a relação do mesmo em um aspecto sociocultural. 

 Segundo Mattar (2005, p. 159), dados primários são aqueles que ainda 

não foram anteriormente coletados. Eles são pesquisados com o objetivo de 

atender às necessidades específicas da pesquisa em andamento. São utilizadas 

no processo de segmentação do mercado. Os dados primários do projeto foram 

dois questionários feitos na plataforma do Google Forms ambos contendo treze 

perguntas, os questionários tiveram duas etapas, a primeira foi feita com 

soropositivos do estado do Pará, tendo treze respostas, a segunda parte foi feita 

com soropositivos para todos os estados do Brasil obtendo cento e dezesseis 

respostas.  

 Os participantes dos questionários foram coletados em grupos existentes 

para soropositivos no aplicativo de conversas WhatsApp. É importante enfatizar 

a dificuldade de encontrar soropositivos para desenvolver este questionário, 

alguns portadores quando foram abordados pelo aplicativo de conversa, para 

poder responder às perguntas se recusaram e alguns chegaram até a bloquear 

o contato no aplicativo. A maior dificuldade para coletar estes dados primários 

foi na atmosfera regional, tivemos uma problemática bem grande para poder 

colher dados com soropositivos da região pois percebe-se um grande receio em 

assumir a sorologia, tendo como ponto principal a dificuldade de entrar em 

grupos de soropositivos na região.  

   Os dados secundários da pesquisa foram obtidos no intuito de 

fomentar ainda mais os ideais do projeto os dados em percentuais importantes 

para poder embasar o projeto foram coletadas site da UNAIDS. 

 

2.2 PESQUISA EXPLORATÓRIA 

  

“Pesquisa exploratória – Trata-se de pesquisa desenvolvida área onde 

existe pouco conhecimento estruturado (não basta que o autor da 

pesquisa tenha pouco conhecimento sobre o tema). Explora-se a 
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realidade em busca de maior conhecimento, a fim de que 

posteriormente seja feita pesquisa descritiva;” (ALMEIDA, 2004, p 31)  

A pasta clipping serviu como apoio principal para organizar todas 

informações obtidas para desenvolvimento do projeto. A mesma teve a função 

de banco de dados do projeto, onde foram guardadas as informações para serem 

utilizadas quando necessárias.  

  Na intenção de ter mais conteúdo sobre o tema pesquisado foram feitas 

pesquisas exploratórias; estas foram feitas em sites, blogs e em canais do 

Youtube. 

  As pesquisas em sites foram de grande importância para poder 

compreender mais sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida e suas 

características, tais como: Tratamento (coquetel retroviral), DST´S (doenças 

sexualmente transmissíveis) e os efeitos colaterais que o coquetel antiaids pode 

trazer para o portador. 

Os sites mais pesquisados foram: 

  Amigos Positivos, um site que tem sua extensão também no mercado de 

aplicativo sendo um forte concorrente, o mesmo tem um site onde são divulgadas 

várias informações sobre a doença e algumas notícias em cunho informacional. 

http://www.amigospositivos.com.br/ 

 Jovem Soropositivo, um site que fala de experiências próprias em primeira 

pessoa, colocando seu ponto de vista e dando dicas de como agir diante a 

determinadas situações ligadas à doença. 

https://jovemsoropositivo.com/ 

 Soropositivo.org, um site com informações de leis e notícias relacionadas 

à política como por exemplo, trata das verbas direcionadas ao tratamento.  

https://soropositivo.org/  

http://www.amigospositivos.com.br/
https://jovemsoropositivo.com/
https://soropositivo.org/


39 
 

Doutor Maravilha, um site que fala clinicamente sobre o HIV, indicado 

principalmente para soropositivos que descobriram a sorologia recentemente o 

dono do site é o Dr. Marcos Borges que é ativista LGBTI.  

http://www.doutormaravilha.com.br/ 

 O site da Unaids que foi importante para coletar dados percentuais sobre 

o HIV/AIDS no Brasil 

http://unaids.org.br/ 

 Os canais do Youtube também foram fundamentais nesta etapa da 

pesquis, foi dado preferência para canais onde os donos eram portadores do 

vírus, buscando conhecimento empírico sobre o assunto. 

  O Canal Hdiário conta a história de Gabriel Comicholi que descobriu 

recentemente que está com o vírus HIV. O mesmo conta como é conviver com 

o vírus, como é a rotina de medicamentos, exames e os efeitos colaterais que o 

tratamento retroviral pode acometer ao portador. É importante frisar que Gabriel 

repassa seu conteúdo para seus seguidores com uma comunicação bem jovem 

e de forma muito positiva. O canal Hdiário tem quase 30 mil inscritos. 

Figura 36: Foto da capa no canal Hdiário. 

  

   Fonte: Imagem printada do Youtube. 

  

 Gabriel Estrela é ativista LGBTI e tem um projeto chamado Boa Sorte 

onde ministra palestras falando sobre HIV, já por sua vez Gabriel tem um perfil 

http://www.doutormaravilha.com.br/
http://unaids.org.br/
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sério e com informações que vão de prevenção a direitos do portador. O canal 

de Gabriel tem quase 19 mil inscritos.  

 

Figura 37: Foto da capa no canal Boa Sorte 

 

Fonte: Imagem printada do Youtube. 

 

2.3 ENTREVISTAS ABERTAS EM FORMA DE BATE-

PAPO  

 

  Cada ferramenta de pesquisa foi conexa para elaborar o projeto que tem 

o intuito de ser um projeto comercial e ao mesmo tempo um projeto social para 

os portadores do vírus HIV. 

 Para chegar neste público alvo, houve algumas entrevistas abertas em 

forma de bate-papo, foram entrevistados três homossexuais soropositivos. Nas 

entrevistas, foram identificados vários pontos positivos para a escolha do público 

alvo. Nas entrevistas foram determinados alguns quesitos, cada entrevistado 

tinha que ter perfis diferentes como: idade, estilo de vida e classe social, com o 

intuito de identificar características próximas sobre o tema e características 

diversas para poder entender cada perfil e assim poder desenvolver estratégias 

mais assertivas para a pesquisa, levando em consideração a subjetividade de 

cada entrevistado, tendo assim mais compreensão em alguns assuntos como: 

estilo de vida, como encarar a doença e como conviver com ela. Mas tendo 
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alguns assuntos bem interligados como: preconceito e medo de assumir sua 

sorologia. 

“A subjetividade, elemento constitutivo da alteridade presente na 

relação entre sujeitos, não pode ser expulsa, nem evitada, mas deve 

ser admitida e explicitada e, assim, controlada pelos recursos teóricos 

e metodológicos do pesquisador, vale dizer, da experiência que ele, 

lentamente, vai adquirindo no trabalho de campo”. (DUARTE, R. 2004 

p.128) 

  Foram identificadas várias questões que se assemelhavam com os 

entrevistados tais como: medo do preconceito, medo do estigma que o portador 

carrega, solidão, medo da morte, afastamento social, medo no ambiente 

profissional e o medo de expor sua sorologia aos seus parceiros. Notou-se uma 

ênfase maior quando os entrevistados falavam do medo de contar sobre a sua 

sorologia aos seus parceiros, alguns já assumiram essa condição em algumas 

de suas relações passadas e os mesmos relataram que a experiência foi bem 

traumática. 

 Esta etapa da metodologia foi de muita importância para poder 

compreender alguns pontos de vistas e desconstruir outros pontos. Mas a parte 

mais positiva desta etapa foi tentar compreender como o soropositivo se sente 

em relação a sua doença e também a relação do soropositivo com a sociedade 

em geral. Depois desta etapa o projeto ainda não estava totalmente definido, 

mas a partir desta que foi decidido qual caminho seguir e realmente segmentar, 

o público alvo escolhido foram os homens homossexuais soropositivos. 

   

2.4 NETNOGRAFIA  

 

“O pesquisador quando vestido de netnógrafo, se transforma num 

experimentador do campo, engajado na utilização do objeto 

pesquisado enquanto a pesquisa” (KOZINETS, 2007) 

Segundo KOZINETS (2007, P.35) a Netnografia é o estudo que analisa 

os comportamentos de indivíduos em grupos sociais da internet no ambiente 
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online e offline. Na intenção de compreender como os soropositivos se 

comportam na internet usou-se a netnografia. 

O site de bate-papo UOL foi a primeira plataforma em que foi feita esta 

análise, percebeu-se uma quantidade bem massiva de usuários nas salas 

direcionadas para soropositivos, as salas sempre estavam lotadas, os apelidos 

eram bem sugestivos, tais como: Solteiro, namoroHxH e algoserioHxH, deixando 

em evidência a necessidade de um relacionamento afetivo. Também foi 

identificado que vários usuários eram homossexuais do sexo masculino. 

Conversando com alguns deles pôde-se perceber duas possibilidades de 

possíveis relações, a primeira foi na necessidade de um relacionamento afetivo 

e a segunda foi na relação casual voltada apenas para uma relação sexual. 

O Bate-papo UOL foi um objeto de estudo que serviu para poder 

compreender de forma conceitual como o soropositivo interage e até mesmo 

como ele se sente, poder conversar com um soropositivo se passando por um, 

foi bem engrandecedor para a compreensão de questões socioculturais.  

 Os aplicativos de relacionamentos para homossexuais Grindr e Scruff 

também foram estudados para este projeto. Foi criado uma conta nos aplicativo 

e o apelido usado para essas contas era: Positivo+ como o intuito de alcançar 

possíveis portadores nessas plataformas de relacionamento.  

 Quando a conta foi criada, alguns usuários chegaram a enviar mensagens 

dizendo também ser soropositivos, outros elogiaram a coragem de assumir a 

condição sorológica, já alguns usuários fizeram questão de simplesmente 

ofender o perfil através de palavras de baixo calão simplesmente pelo fato de se 

tratar de um soropositivo, revelando o preconceito que existe na sociedade. 

 Percebeu-se uma quantidade relevante de usuários portadores do vírus 

HIV nesses aplicativos, evidenciando assim a necessidade de um aplicativo 

segmentado para soropositivos e a provável aceitação do público alvo. 

 A rede social RadarHIV também foi estudada e por sua vez foi muito 

importante para a concepção do aplicativo. A rede social por seu formato 

completo e pela quantidade grande de usuários, foi o site que possibilitou um 
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estudo aprofundado do perfil psicossocial do soropositivo. O RadarHIV possui a 

opção dos usuários criarem fóruns sobre qualquer assunto afim de promover a 

interação entre os mesmos. Através destes fóruns e das interações entre os 

usuários, foi possível identificar quais os assuntos que mais incitaram o público 

alvo e como eles reagiram mediante os mesmos. 
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3 O SMARTPHONE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA   

 

“Será no século XIX que diversas inovações mediáticas aparecerão, a 

começar em 1837 com o telégrafo elétrico, o telefone em 1875, o 

telégrafo por ondas hertzianas em 1900 e um ano antes, o cinema. Em 

1964, o primeiro satélite de comunicação, o Telstar, revoluciona nossa 

visão de mundo e instaura um espaço de informação cobrindo todas 

as áreas do planeta. A grande novidade do século XX será as novas 

tecnologias digitais e as redes telemáticas” (LEMOS,2013, p. 69) 

Lemos, em sua citação, colocou as inovações da comunicação em ordem 

cronológica e cá estamos podendo usufruir dessas “tecnologias digitais” em 

“redes telemáticas”. 

Levemos em consideração que a sociedade moderna a cada dia que 

passa tende a ter mais necessidade do uso dos smartphones para facilitar a 

rotina do dia-dia e também suas interações sociais. A cada dia que se passa as 

marcas de telefonia móvel está aprimoram ainda mais suas tecnologias e seus 

diferencias competitivos. 

Pode-se afirmar que esse objeto comunicacional é um facilitador em 

vários aspectos, podendo ter vários pontos positivos na vida pessoal, 

profissional, acadêmica e afetiva de um indivíduo. Tendo como uma de suas 

principais funções repassar informações simultaneamente a vários outros 

indivíduos.  

O smartphone pode ser considerado um objeto inclusivo necessário para 

quase todas as classes sociais, haja vista o espaço alcançado pela cultura da 

conectividade, onde estar conectado é necessário. Tal cultura leva as pessoas 

que atingidas a se movimentar e até mesmo a mudar forma comportamental. Um 

grande exemplo desta mudança de comportamento é a atual maneira de 

comunicação entre as pessoas através de Apps mensageiros como o WhatsAPP 

e o Telegram. 

Com a nova  cultura da comunicação, várias interações entre os 

indivíduos se tornou mais comum através das redes sociais. 
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É comum que o indivíduo se comunique com outras pessoas em suas  

redes sociais nas horas mais inusitadas possíveis, como no banheiro, na piscina, 

no horário de trabalho e em suas refeições. Vale apena ressaltar que sabendo 

disso, as empresas fabricantes de smartphones, investem no diferencial de seus 

aparelhos como por exemplo nos aparelhos à prova d´agua, celulares para 

pessoas portadores do daltonismo, pessoas cegas etc... 

De acordo com Lemos (2007, p. 25):  

O que chamamos de telefone celular é um Dispositivo (um artefato, 

uma tecnologia de comunicação); Híbrido, já que congrega funções de 

telefone, computador, máquina fotográfica, câmera de vídeo, 

processador de texto, GPS, entre outras; Móvel, isto é, portátil e 

conectado em mobilidade funcionando por redes sem fio digitais, ou 

seja, de Conexão; e Multirredes, já que pode empregar diversas redes, 

como Bluetooth [...], internet (Wi-Fi ou Wi-Max) e redes de satélites 

para uso como dispositivo GPS. 

Todas essas adaptações são para públicos determinados, são inclusivas 

para a facilitação e aceitação dos smartphones em várias gamas sociais, 

fazendo assim com que esse objeto comunicacional seja uma extensão de nós 

mesmos. MCLUHAN (1969, p 178) defende essa teoria no seu Livro “Os meios 

de comunicação como extensão do homem. 

 Um estudo desenvolvido pela Universidade de Notthingham Trent, na 

Inglaterra, entrevistou jovens entre 18 e 33 anos, para tentar descobrir quanto 

tempo as pessoas passam com o celular enquanto estão acordadas, seja 

acessando a internet ou usando aplicativos. 

 Percebe-se que a cultura da tecnologia nos deixa de certa forma 

dependentes, deixando-nos presos à mesma. Mas é importante destacar que 

esta dependência se moderada, pode ser positiva pois a conectividade traz mais 

benefícios do que malefícios.  
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3.1 GERAÇÃO Z 

 

“Vivemos na era do digital. Do reflexo das telas na face de nossos 

filhos, diariamente imersos no mar infinito da web. Da conexão 

constante: em casa pelo modem, nas ruas por meio dos celulares e em 

cafés com redes sem fio (wireless). Nos últimos anos, esse domínio da 

internet chegou a um dos locais mais protegidos pela sociedade: a 

escola” (SHINYASHIKI). 

Os jovens de hoje já nasceram em uma era totalmente digitalizada, os 

mesmos vivem na era da conectividade, onde desde criança são estimuladas ao 

uso de aparelhos como smartphones e tabletes, seja dentro de casa ou nas 

escolas que são adeptas a inclusão digital. 

 A geração Z nasceram a partir da década do advento da internet e com 

isso proporcionando o aumento da tecnologia, como os videogames, 

smartphones e computadores cada vez mais velozes, essa geração está tão 

adaptada a tecnologia que não consegue mais se enxergar em mundo onde 

estejam conectados. 

 Essa geração que a cada dia está ganhando um espaço muito grande na 

sociedade sendo estimulados desde a infância a infância “high-tech”, enfocando 

os chamados “babynautas” ou “cyberkids” (Halloway & Valentine 2003).  A Cada 

dia que se passa essa cultura da conectividade vem crescendo cada vez mais. 

Podendo ser assim uma nova mudança social que refleti em vários aspectos 

sociais 

 Essa pesquisa foi desenvolvida para a marca de telefonia Motorola a 

mesma traz dados do comportamento dos brasileiros com relação ao consumo 

de internet e de que forma os mesmos usam a sua conexão. 
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    Figura 38: Pesquisa que ilustra o comportamento do brasileiro com a internet. 

 

Fontes: “Our mobile planet“ (Google) e Ipsos/Marplan para Motorola 
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 Aproveitando essa nova era da tecnologia para fazer uma adaptação para 

a elaboração do projeto visando que a grande parte do público alvo estudado faz 

parte dessa geração e usuária da tecnologia dos smartphones pensando nisso 

o aplicativo ser lançado na plataforma para smartphones nos leva a pensar que 

o projeto tem viabilidade e podendo assim ter bastante aceitação no mercado e 

para o seu público alvo. 
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4 O APLICATIVO   

 

Neste tópico será explicado aspectos do aplicativo como: Mecanismos, 

estruturas, plataformas e informações especificas. Será relatado todos os 

aspectos de como irá funcionar o aplicativo. 

O aplicativo poderá ser baixado em aparelhos com tecnologia IOS e 

Android. Para poder utilizar ao aplicativo não precisara pagar nada pois ele será 

gratuito. Para poder entrar no aplicativo o usuário terá que preencher um 

questionário com algumas perguntas como: Nome, sobrenome, idade, cidade, 

estado civil, soropositivo há quanto tempo? 

Logo em seguida o usuário será levado para a aba do seu perfil pessoal 

onde a mesma poderá colocar a foto do perfil. 

Para podermos entender de forma, mas compreensiva pensemos em 

alguns aplicativos de renomes no mundo dos aplicativos como: Tinder, Grindr, 

Scruff, Honet e Badoo. Esses aplicativos têm suas especificidades, mas no 

senso comum a intenção deles e aproximar pessoas. O aplicativo Vhiver por sua 

vez terá essa mesma funcionalidade mais será segmentada para soropositivos. 

 

4.1 NOME DO APLICATIVO 

O nome do aplicativo foi pensando de forma em que o usuário consiga 

identificar que aquele aplicativo foi desenvolvido para ele. O nome escolhido foi 

a palavra viver só que de forma diferente a palavra HIV foi introduzida na palavra 

e formando a palavra VHIVER.  

A inspiração do nome foi feita de forma em que o usuário consiga entender 

que por, mas que ele tenha uma doença que o leva a fazer um tratamento para 

toda a vida, que ele tente viver de forma positiva. No dicionário Aurélio (2014) 

umas das indicações que ele dar e “Ter vida” pensando dessa forma o nome 
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escolhido nos remete a seguinte forma de pensar que totalmente possível ter 

vida após se descobrir soropositivo. 

 

Orçamento para o desenvolvimento do aplicativo segundo a tabela 

do Sinapro Pará. 

 Criação Finalização  Total 

Aplicativo para 

aparelhos móveis 

R$ 49.548,65 R$ 12.387,17 R$ 61,935,82 

 

 

Figura 40: Logo do aplicativo  

 

Fonte: Manual de identidade visual.  

 

     Figura 41: Logotipo da marca  

 

Fonte: Manual de identidade visual. 
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4.2 FERRAMENTA DE GEOLOCALIZAÇÃO  

 

A ferramenta de geolocalização vai possibilitar ao usuário a facilidade de 

poder buscar outros usuários que estejam por perto, sendo assim podendo ter 

uma possível aproximação. O aplicativo vai poder também a opção de buscar 

outros usuários por bairro, cidade ou estado. 

Essa ferramenta vai possibilitar o usuário a facilidade de procurar outros 

usuários pela sua região tendo assim uma maior aproximação de usuários do 

mesmo bairro ou cidade. 

Essa ferramenta terá uma aba especifica intitulada de “Por perto” o 

usuário entrando nessa aba o aplicativo já faria uma filtragem dos usuários que 

estariam mais próximos e em baixo do perfil do usuário estaria a quilometragem 

de distância que o mesmo estaria. 

 

4.3 FÓRUNS COM TEMAS LIVRES 

 

Essa ferramenta vai proporcionar uma maior interação entre os usuários 

pois os mesmos poderão relatar suas experiências, sentimentos, frustações, 

sensações e dicas. Será uma espécie de apoio emocional onde qualquer um 

poderá relatar o que achar necessário para poder ajudar outro usuário que 

precise. Levemos em consideração que essa aba não poderá ser divulgada 

indicações de tratamentos, remédios ou tratamentos pois essas indicações só 

cabem ao médico que acompanha o soropositivo. Para evitar isso nessa aba terá 

uma informação que será vetada essa prática.  

 

 



52 
 

4.4 DICAS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Esta aba será voltada para informações profissionais da área da saúde 

como infectologistas, nutricionistas e psicólogos. Essa aba terá parceria com 

médicos específicos para poder aconselhar melhor o soropositivo dando dicas 

e explicando sobre a doença. 

 Os infectologistas explicariam sobre a doença, esclareciam dúvidas 

sobre a mesma e esclareciam alguns mitos sobre o HIV/AIDS. E o papel mais 

importante do infectologista seria a conscientização sobre o tratamento dando 

importância sobre fazer o tratamento correto e deixando claro que a 

paralização do mesmo pode ocasionar danos irreversíveis a saúde do portador. 

 O nutricionista por sua vez daria dicas de uma boa alimentação que o 

portador deve ter para ter uma saúde saudável, e indicariam também alimentos 

para aumentar a imunidade que por sua a doença proporciona a queda da 

mesma deixa o portador a outras doenças. 

 O psicólogo daria um suporte emocional para o soropositivo 

impulsionando o mesmo a ter uma saúde mental de mais qualidade. 

 Levemos em consideração que nessa parte do aplicativo todas essas 

informações dos especialistas citados a acima seriam apenas como apoio para 

os usuários e será divulgado que as informações presencias desses 

especialistas e de suma importância para um tratamento correto. 

 

4.5 CALENDÁRIO INTERATIVO  

 

Pensando em ter um diferencial a mais dos concorrentes o Vhiver vai ter 

um diferencial que vai ser o calendário interativo, nele o usuário poderá agendar 

suas idas aos seus médicos como infectologista, psicólogo e nutricionista 

podendo também agendar sua ida a centro de aconselhamento para pegar seu 
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medicamento e também podendo colocar o horário de medicamentos para 

despertar quando for o horário certo.  

 

4.6 SPAM INFORMACIONAL   

 

Pensando em uma maneira de informar o usuário foi criado o spam 

informativo onde nele será informado datas de vacinações como a de hepatites, 

HPV e etc... vacinas que são importantes serem tomadas pelo soropositivo. Terá 

também alguns spams de conscientização como o do uso do preservativo e o 

incentivo ao tratamento correto. 

 

4.7 SALA DE BATE-PAPO 

 

O aplicativo terá também duas possibilidades de sala de bate-papo a 

primeira ser a de papo individual onde o usuário poderá conversar com qual perfil 

ele quiser e também terá a sala de bate-papo em conjunto onde todos os 

usuários que estejam online poderão conversar e também caso queira ter uma 

conversa individual poderá ter apenas clicando no perfil desejado. 
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Figura 44: Image ilustrativa do aplicativo. 

 

Fonte: Criação própria. 
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5 PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA O APLICATIVO 

VHIVER 

 

Neste capitulo iremos desenvolver todas as estratégias de comunicação, 

pensada para a marca e para o lançamento do aplicativo e quais mídias será 

interessante a marca interagir, vamos demostrar o manual de identidade visual 

também conhecido como “MIV”, será explanado também o brienfing do projeto. 

 

5.1 BRIENFING DA CAMPANHA DE LANÇAMENTO 

a) Cliente 

O Vhiver é um aplicativo voltado para homossexuais do gênero masculino 

visando buscar uma maneira de socializar essas pessoas que têm uma certa 

dificuldade em encontrar parceiros afetivos, vários fatores os levam a essa 

situação o primeiro deles é a construção que o soropositivo carrega desde a 

descoberta da doença. 

 O trabalho do Vhiver e orientado pela boa vontade de facilitar a vida do 

soropositivo sendo como um facilitador na socialização com outros portadores, 

na tentativa de buscar um conforto emocional para essas pessoas que 

consequentemente motivado pela doença tem seu psicológico abalado. 

b) Serviço 

O aplicativo Vhiver é um serviço desenvolvido para os smartphones, 

pensando na cultura que a sociedade tem com a conectividade instantânea 

pensando nisso levamos o aplicativo para essa plataforma digital. E o adaptando 

a cultura dos aplicativos de relacionamento. E vendo que o aplicativo será uma 

forma confortável que o portador poderá interagir com pessoas da mesma 

sorologia. 

c) Consumidor  

O público alvo do aplicativo são homens gays soropositivos, solteiros, na 

faixa etária de 18 a 30 anos em média, das classes C, B e A. 
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• Perfil socioeconômico. 

Homens jovens, com renda mensal de R$ 937,00 até R$ 7,500,00, solteiros, sem 

filhos buscando uma estabilidade financeira. 

• Aspectos psicográficos e comportamentais. 

Homens adaptados com a tecnologia, e consomem serviços de aplicativos nos 

Smartphones como os de bate-papo e atento nas mídias sociais. 

d) Mercado 

Com o Brasil sendo o número um no tratamento para soropositivos no 

mundo, e cada vez mais as mídias de massa como a televisão e a internet 

fazendo uma desconstrução social que o portador tem do passado. E a qualidade 

de vida com o portador tem acompanhado do tratamento retroviral. Percebe-se 

que a sociedade está olhando de forma diferente para esse público. Dando assim 

possibilidades positivas para o mercado olhar o soropositivo como consumidor 

de produtos ou serviços direcionados a sua doença. 

e) Concorrentes 

 Os concorrentes principais são o aplicativo Posithividades que foi 

desenvolvido pelo administrador Lucian Ambros que é soropositivo que usa uma 

linguagem acessível e informacional aos seus usuários e o app Amigos positivos 

que foi uma ideia de vários ativistas da que trabalham na UNAIDS do brasil. E 

ambos têm um posicionamento muito forte nesse mercado. 

 Tendo com concorrente indireto o aplicativo Poz desenvolvido pelo 

soropositivo americano Andrew Goyvaerts, pelo fato de ser um app americano e 

não ter muito adeptos brasileiros o app Poz fica como concorrente indireto. 

f) Objetivos da campanha 

 O objetivo da campanha e lançar o aplicativo primeiramente e âmbito 

regional pensando nisso criamos estratégias especificas voltadas para datas 

com festas e ventos voltados para o público LGBTI da nossa região. 
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f) Peças sugeridas 

 Pensando em um grande evento na cena LGBTI da nossa região que e 

parada do orgulho LGBTI o aplicativo Vhiver estaria participando do evento com 

um trio elétrico adesivado com a logo do aplicativo e seria distribuído também 

kits de copos personalizados com o logotipo da marca. 

 Montar um stand em uma festa de grande porte da cidade como 

Meachuta, Noize festa da chiquita e nesse stand fazer com aqui as pessoas 

entrem e conheçam o serviço do aplicativo em uma espécie de quiz e ao mesmo 

tempo informar a importância da testagem para HIV.  

 

5.2 MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL 

A seguir vamos mostrar o manual de identidade do aplicativo, que e 

fundamental para a utilização correta da marca. 

[...] marca é visualmente expressa como um conjunto de elementos 

gráficos que compõem sua identidade visual. A síntese dessa 

identidade é a marca gráfica, que geralmente é composta pelo logotipo, 

que é nome da marca configurado tipograficamente de maneira 

peculiar, e também por outro sinal gráfico, como um pictograma, que é 

denominado de símbolo visual (DIAS; ZWIRTES; SOUSA; CASTRO, 

2012, p. 2). 
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5.3 PLANO DE MÍDIA / BRANDED CONTENT  

A ferramenta principal que usaremos para divulgar o aplicativo serão as 

redes sociais nelas poderemos chegar mais rapidamente no nosso público alvo 

e com tendo como suporte principal o conteúdo de marca também conhecido 

como branded content. Que vai bem mais além do fato de divulgar e sim do 

consumidor se relacionar e interagir com a marca. 

“O branded content também e visto como uma forma de fazer os 

consumidores vivenciarem e relacionarem-se com as marcas. Como o 

consumidor não estar apenas interessado na qualidade daquilo que 

compra e procura formas de conhecer e conviver com as marcas, o 

conteúdo é a forma encontrada por algumas empresas para cumprir 

esses anseios e, de quebra, atrair novos consumidores.” (NETO,2008)¹ 

  Tendo o como estratégia o conteúdo de marca pensamos no 

poder que os influenciadores digitais, ativistas e soropositivos já citados acima 

têm no ambiente online foram criadas ações influenciadoras que façam o 

soropositivo conhecer nosso serviço. Essas ações seriam de forma espontânea 

onde o influenciador abordasse um tema que fala sobre a dificuldade do 

portador em se relacionar afetivamente, a partir deste contexto explanado no 

vídeo do influenciador no final do vídeo ele indicaria o aplicativo Vhiver como 

uma nova possibilidade de achar um namorado.  

 Outra estratégia relacionada ao conteúdo de marca seria a divulgação 

de casais reais se conheceram no aplicativo Vhiver e estão se conhecendo e 

se tudo der certo encaminharem a um relacionamento sério. 

 Outra estratégia positiva seria um relato de um jovem soropositivo 

falando sobre sua experiência ao ser usuário do aplicativo Vhiver e explicando 

as vantagens que ele encontrou ao utilizar o serviço. 

 Com base no branded content essas estratégias são formas muito 

positivas para o serviço conseguir mais usuários pelo fato de que já foi citado 

acima que geralmente o soropositivo passar por essa dificuldade em se 

relacionar, então usando outros portadores tendo uma solução para isso, a 

marca em si ganharia bastante credito em relação a outros soropositivos. 
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 Essas peças seriam usadas nas redes sociais da marca como 

instagram,facebook e twitter. 

 

5.4 PEÇAS  

Peças a serem divulgadas nas redes sociais da marca. 

Figura 42: Peças da campanha 
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5.5 PLANOS DE CAMPANHA 

 Nesse capítulo iremos explicar quais caminhos serão traçadas para 

divulgar as campanhas de lançamento da marca. 

 O primeiro plano de ação vai ser lançar a marca em um grande evento da 

cena LGBTI do estado do Pará que é a parada Gay da cidade de Belém que 

geralmente acontece no final do mês de setembro de cada ano. 

 Colocando um trio elétrico todo adesivado com a identidade visual da 

marca o trio terá a presença de ativista que apoiam a causa dos soropositivos 

junto com eles estariam também algumas drags e transformistas para fazer a 

animação do trio junto de um DJ de renome da cidade. 

 O segundo plano vai ser montar um stand interativo na conhecida festa 

Meachuta da cidade de Belém que por sua vez tem festas temáticas geralmente 

em ambientes abertos que seria um local perfeito para a montagem do stand da 

marca. 

 E a terceira estratégia seria a de divulgação no ambiente online onde as 

algumas pessoas de renome no assunto como ativistas, soropositivos 

assumidos falariam do aplicativo em suas redes sócias. Fazendo com que nosso 

público alvo perceba o serviço do aplicativo sejam persuadidos a consumir o 

serviço. 

a) Orçamento de campanha para divulgação na parada LGBTI. 

1 Aluguel do trio elétrico R$ 5.000,00 

2 Adesivagem do trio R$ 1.500,00 

3 Blimps  R$ 2.000,00 

4 Camisetas de divulgação  R$ 1.000,00 
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b) Orçamento de campanha para o stand na festa Meachuta (Festa 

temática que acontece em Belém). 

 

5 Bonés de divulgação  R$ 500,00 

6 DJ R$ 1.00,00 

7 Drags e transformistas R$ 3.000,00 

8 Copos promocionais  R$ 3.000,00 

9 Motorista do trio  R$ 500,00 

10 Técnicos de som R$ 1.000,00 

Investimento  R$ 18.500,00 

1 Aluguel do stand R$ 2.000,00 

2 Adesivagem do stand R$ 500,00 

3 Cartazes em LED R$ 1.500 

4 Camisetas de divulgação R$ 500 

5  Aluguel de parede de LED R$ 3.000,00 
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6 Brindes R$ 1.000,00 

7 Copos promocionais R$ 1.000,00 

Investimento  R$ 9.500,00 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este projeto buscou integrar um desejo pessoal em trabalhar para o 

público LGBTI por defender e apoiar as causas dos mesmos e por também ser 

homossexual assumido, como a ideia do projeto seria lançar algum produto ou 

serviço voltado para homossexuais, mas inicialmente não sabia o que lançar fui 

pesquisar o mercado suas possibilidades. 

Mediante a muitas pesquisas encontrei um grupo onde se quase não se 

tem produtos ou serviços voltados para eles, motivado pelo preconceito que os 

mesmos carregam desde a década de 70/80. Pensando nesse grupo tive a ideia 

de lançar um aplicativo de relacionamento, visando a facilidade da socialização e 

interação de pessoas na mesma condição.  O público escolhido para esse projeto 

foram os homossexuais do sexo masculino portadores do vírus HIV. 

Nossas pesquisas tiveram caráter exploratórias que foram debatidas no 

capitulo I essas pesquisas foram essências para conhecer o mundo que o portador 

vive, entender as limitações, os anseios e a partir dessas mazelas que foram 

motivadas pela a construção da doença e o estigma que o soropositivo vive 

consegui identificar uma problemática em que vários portadores se enquadram, 

que e a dificuldade de se relacionar por medo do julgamento social por ser 

soropositivo. Ainda no primeiro capítulo e importante citar a dificuldade que foi 

falar com portadores do vírus da nossa região dificultando um pouco a pesquisa.  

O segundo capitulo por sua vez foi explicar a metodologia aplicada no 

projeto foi apresentado a forma de como cheguei as conclusões das pesquisas 

como os questionários lançados em grupos no whatssAp e também em 

entrevistas em forma de bate-papo com alguns soropositivos.  

O terceiro capitulo por sua vez me levou a compreender o uso do 

smartphone na sociedade contemporânea e explanar também sobre a geração 

Z, geração essa que está totalmente ligada ao projeto por fazer parte do público 

alvo estudado. 

O quarto capitulo foi explicado sobre o aplicativo como seria seu 

funcionamento, suas funcionalidades, seu diferencial competitivo, foi explicado 
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também a inspiração do nome da marca. Levemos em considerado que nesse 

capitulo foi importante para poder compreender, mas sobra a feitura do projeto 

em si. 

O quinto capitulo foi onde podemos explicar sobres os planos de mídias 

da marca onde foi divulgado o brienfing das campanhas e o manual de 

identidade visual. Esse capitulo foi importante para poder compreender como o 

consumidor irá reagir em respeito sobre a marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e 

dominar mercados. 10ª ed. São Paulo: Futura, 1999.  

 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 12ª ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva M. Fundamentos da 

metodologia científica. 5ª ed. São Paulo: Atlas S.A, 2003. 

ALEMIDA, Mário. Elaboração de projeto, tcc,dissertação e tese , 1°edição, 

São Paulo, Atlas S.A, 2011 

GOFFMAN, erving . Estigma: Notas sobre a manipulação da Identidade 

Deteriorada, Rio de Janeiro, editora LTC, 1988. 

SONTAG,  susan. AIDS E SUAS METAFORAS, 1°edição, São Paulo, editora 

Companhia das Letras, 1989. 

MCLUHAN, marshall. Os Meios de Comunicação como Extensões do 

homem, São Paulo 1°, edição editora Cultrix, 1974. 

RUBIN, gayle . When Muscle Pain Won'apos;t Go Away - The Relief Handbook 

for Fibromyalgia and Chronic Muscle Pain, 1° edição, editora Rowman 

&Littlefield Publishing Group, 2009 . 

KOZINETS, robert. NETNOGRAFIA: RELIZANDO PESQUISA ETNOGRAFICA 

ONLINE, São Paulo, 1° edição, editora Penso, 2007 

LONGO, Gabriela. MARKETING DE GUERRILHA OU EXPERIÊNCIA? 

Disponível em: < 

https://www.gnuteca.univates.br/bdu/bitstream/10737/858/1/2015GabrielaLongo

.pdf > Acesso em 13 out 2017 



79 
 

WEELER, Alina. Design de identidade da marca. 2ª ed. Porto Alegre: 

Backman, 2008. 

SHINYASHIKI, EDUARDO. Educação e as crianças da geração Z. Disponível 

em: http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/educacao-e-as-

criancas-da-geracao-z/26948/. Acesso em: 19 nov. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

APÊNDICES 

Você tem dificuldades de se relacionar afetivamente por ser soropositivo? 

 

❖ Qual sua idade? 

Até 17 anos 

Acima de 18 anos 

Acima de 40 anos 

Outro 

❖ Qual a sua escolaridade? 

Ensino fundamental incompleto 

Ensino fundamental completo 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior completo 

Superior com Pós-graduação 

 

❖ Qual a sua renda média mensal? 

 

Até 1 salário mínimo (R$937,00) 

De 1 a 4 

De 5 a 9 

Acima de 10 salários 
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❖ Há quanto tempo você e soropositivo? 

❖ Estado civil? 

Solteiro 

Namorando 

União estável 

Casado 

Viúvo 

Divorciado 

 

 

❖ Você se sente confortável de revelar ao seu parceiro sua condição sorológica? 

Sim 

Não 

 

❖ Você tem dificuldade para se relacionar afetivamente? Por quê? 

Por medo de sua condição sorológica seja exposta. 

Por não saber onde encontrar pessoas na mesma condição. 

Por vergonha de assumir sua condição sorológica. 

Por medo do julgamento social. 

Não tenho interesse de me relacionar com soropositivos. 

 

❖ Você acha que se relacionar com pessoas da mesma sorologia seria mais fácil? 

Por quê? 

 

Os dois seriam cientes da sorologia. 

O relacionamento seria mais compreensivo. 

Não existiria o medo de infectar o parceiro 
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Não tenho problema em me relacionar com positivos ou negativos 

Não se relacionaria com um soropositivo 

 

❖ Você utilizaria um aplicativo de relacionamento para soropositivos? Por quê? 

 

Para conhecer outros soropositivos. 

Para encontrar um namorado. 

Para se informar sobre HIV com outros Soropositivos. 

Não entraria em um aplicativo para não se expor. 

Não utilizaria o aplicativo. 

 

❖ Qual sua expectativa em entrar em um aplicativo de relacionamento para 

soropositivos? 

Fazer novas amizades 

Encontrar um namorado 

Se informar mais sobre assunto 

Esclarecer duvidas 

Sexo Casual 

 

❖ Qual assunto seria relevante para ter em um aplicativo para soropositivos? 

 

Dicas de Saúde 

Informações sobre efeitos colaterais 

Dicas de Prevenção 

Histórias de superação de portadores 
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Informação de profissionais da área (Infectologistas, Nutricionistas, Psicólogos) 


