
Reuniões (quase) reais 
Françoise Terzian  
 
Uma nova tecnologia - a telepresença - permite que encontros virtuais dentro das empresas 
sejam cada vez mais fiéis à realidade. 

Nos anos 90, com o avanço da tecnologia, as tradicionais reuniões de negócios passaram por 
uma mudança brutal. As longas jornadas em aviões e táxis deram lugar a encontros a 
distância, por meio de videoconferências. Basta marcar um horário para que homens e 
mulheres de negócios espalhados pelo mundo conversem de seus próprios escritórios em vez 
de perder dias em exaustivas viagens. O problema é que essas videoconferências eram, 
digamos, um tanto toscas. Imagens pouco nítidas, chiados e interrupções marcaram as 
primeiras transmissões. Aos poucos, porém, a comunicação virtual evoluiu. A mais nova 
maneira de promover encontros desse tipo dentro das empresas ainda pouco comum mesmo 
nos Estados Unidos é a telepresença. Não se trata apenas de um passo à frente em termos 
técnicos. A diferença mais notável entre a videoconferência e a telepresença está na 
preocupação com detalhes que tornam essas reuniões virtuais incrivelmente reais. 

A telepresença resulta de uma perseguição quase obsessiva por replicar a realidade. Uma das 
primeiras etapas dessa tentativa de reprodução fiel consiste numa avaliação acústica prévia da 
sala para calcular como chegaria o som aos ouvidos de um participante que estivesse sentado 
a 1 metro de quem está falando. Além disso, o trabalho preciso de ajuste de ângulo e foco das 
câmeras espalhadas pelas salas dá a sensação de que os participantes estão de fato sentados 
lado a lado. A proporção da imagem e a tonalidade de pele também se aproximam muito mais 
da realidade do que com a tecnologia comum. Até mesmo a decoração das salas no caso de 
empresas que pertencem ao mesmo grupo costuma ser a mesma, para reforçar a idéia de que 
estão todos juntos no mesmo ambiente. Na telepresença, os participantes não enxergam fios, 
cabos, câmeras e microfones. A tecnologia é embutida em tetos e mesas e se torna invisível. 
"Recentemente estive numa reunião via telepresença. A sensação de que estavam todos no 
mesmo ambiente era tão forte que, ao final do encontro, um dos participantes estendeu a mão 
para um colega que aparecia na tela", diz Maurício Gaudêncio, gerente de produtos da Cisco 
para a América Latina. Uma das produtoras dessa tecnologia, a Cisco possui 91 salas de 
telepresença espalhadas no mundo a subsidiária brasileira ainda está na fila. 

Em dois lugares ao mesmo tempo 

As diferenças entre as duas tecnologias de 
comunicação virtual 

Videoconferência Telepresença 

O custo é de 3 000 a 
15 000 dólares (sem 
LCD ou TV de plasma) 

O custo é de 200 
000 a 500 000 
dólares (inclui até 
a decoração da 
sala) 

Usa uma câmera que 
acompanha quem está 
falando pela voz 

Usa quatro 
câmeras que 
acompanham os 
vários locutores 
pela voz 

Em geral, há um 
microfone no centro 
da mesa e outros para 
cada locutor 

Há dezenas de 
microfones 
espalhados pela 
sala 



As telas transmitem a 
imagem maior ou 
menor que o normal 

A imagem dos 
participantes de 
outro lugar é 
refletida no 
tamanho da 
pessoa 

Tecnologia visível, 
com câmera e 
microfone à mostra 

Microfones, 
câmeras e fios 
ficam embutidos 

Fonte: empresas 

Todo esse cuidado em reproduzir com realismo o que é virtual tem um sentido prático. A lógica 
é permitir o que até agora não era possível uma conversa quase intimista, olho no olho, que 
pode levar até ao fechamento de negócios a distância. Fora do Brasil, empresas como ABN 
Amro, General Electric e PepsiCo já começaram a utilizar a telepresença. Por aqui, o uso dessa 
tecnologia ainda está no terreno da ficção. Uma das principais razões é o custo, que pode 
variar de 200 000 a 500 000 dólares. A subsidiária brasileira da General Motors, localizada em 
São Caetano do Sul, no ABC paulista, deverá ser uma das primeiras a adotar o sistema. A 
montadora prepara-se para iniciar um piloto que vai atingir todas as suas unidades espalhadas 
pelo Mercosul. "À medida que cresce a interação entre profissionais espalhados por diferentes 
cidades e países, os usuários passam a querer mais", afirma Cláudio Martins, diretor de 
tecnologia da informação da GM para o Mercosul, e que por enquanto tem de se contentar 
apenas com uma sala de videoconferência. "A telepresença é a resposta para essa 
necessidade, sobretudo no caso de reuniões com menos participantes." 

A expectativa de analistas especializados é que a pressão por tecnologias de comunicação 
virtual cada vez mais sofisticadas continue a crescer. O principal motivo é que, num mundo 
cada vez mais plano, a distância geográfica entre as equipes nas companhias cresce de 
maneira espantosa. Segundo a empresa americana de pesquisa Nemertes Research, é 
crescente o número de empresas que atuam de forma dispersa. De acordo com um 
levantamento realizado com grandes corporações globais, nove em cada dez funcionários 
trabalham longe da matriz sendo que 70% deles atuam em endereços diferentes de seus 
chefes. Nos últimos cinco anos, os chamados times virtuais, formados por funcionários que não 
dividem baias com colegas e superiores, cresceram espantosos 800%. Graças a esse 
movimento, a procura por tecnologias de comunicação virtual que envolvem transmissão de 
imagem aumenta mais de 20% ao ano até 2010, a previsão da consultoria americana Frost & 
Sullivan é que essa indústria movimente 3 bilhões de dólares. Cada vez mais será difícil 
escapar de uma eventual cara feia do chefe onde quer que ele esteja. 

Fonte: Exame, ano. 41, n. 11, p. 92-93, 20 de jun. 2007. 
 


