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OATOR BRITÂNICO ANDY SERKIS É
um ilustre desconhecido para
a maioria das pessoas. Mas ele

foi o protagonista de dois dos maiores
sucessos da história recente do cinema
mundial. Serkis interpretou os persona-
gens Gollum, da trilogia O Senhor dos
Anéis, e King Kong, na refilmagem recente
do diretor neozelandês Peter Jackson. Ele
deu vida a esses personagens por meio
da realidade virtual, uma tecnologia
que permite a criação e a manipulação
de objetos em três dimen-
soes dentro do computador.
Para dar uma aparência mais
realista aos monstros vir-
tuais, Serkis vestiu roupas
com sensores que traduzi-
ram seus movimentos para
um PC. Isso tornou possível
copiar suas expressões faciais
no Gollum e no King Kong.
Revolucionária no mundo do entreteni-
mento, essa tecnologia de captura de mo-
vimentos está deixando de ser restrita aos
estúdios de cinema. Algumas empresas
descobriram que a realidade virtual pode
ajudá-las a fazer produtos melhores. E
apostam nela para mudar a maneira
como as pessoas interagem com carros,
aviões, aparelhos eletrônicos, ou para
incrementar propagandas e reuniões.

Algumas novas aplicações lembram os
filmes de ficção científica. No aeroporto
de Lãs Vegas, nos Estados Unidos, os sen-
sores de movimento permitem a interação
entre os pedestres e as placas eletrônicas
de anúncios penduradas na parede. Numa
delas, você passa e um carro começa a
acompanhá-lo na mesma velocidade. Você
olha para a tela e o motorista virtual olha
de volta, acena e sorri. Em alguns hospi-

A Volkswagen
economizou
R$ l milhão ao
usar realidade
virtual em
suas fábricas

tais americanos, sensores são colocados
nos pacientes e um computador compara
seus movimentos com os parâmetros de
pessoas saudáveis. Essa comparação ajuda
a detectar doenças motoras, como o mal
de Parkinson, em seus estágios iniciais. A
realidade virtual também é o segredo do
videogame Wii, da Nintendo, que permi-
te simular uma raquetada na sala de casa
e acertar a bolinha na tela da TV - sem
precisar de fios ou botões. "Em cinco
anos, a realidade virtual vai aposentar o
controle remoto da TV", afirma Justin
^^^^^m Rattner, diretor de tecnolo-

gia da Intel. "Bastará erguer
as mãos e fazer alguns sinais
no ar para mudar de canal
ou aumentar o volume."

As novas aplicações foram
batizadas pelos especialistas
de Realidade Virtual 2.0.
Além de poder incrementar
os filmes, a propaganda, a

medicina e os videogames, essa tecno-
logia vem ajudando as empresas a de-
senhar e montar produtos com maior
precisão - e de forma mais barata. A
primeira onda da realidade virtual nas
empresas começou em 2001. Consistia
em vestir óculos e luvas especiais para
entrar em ambientes virtuais e simular o
conserto de um vazamento num tanque
de água, por exemplo. Com a evolução
tecnológica, hoje é possível desenhar e
montar produtos de forma totalmente
virtual antes de fabricá-los de fato.

Na empresa americana Lockheed
Martin, fabricante de equipamentos
para aviões, a realidade virtual vem ser-
vindo para projetar novos modelos de
jatos, como o F-35, que será usado pelo
Exército americano no futuro. Vestidos
com roupas com sensores, técnicos da

empresa entram num pequeno estúdio
em que 24 câmeras capturam seus mo-
vimentos (leia como a tecnologia funciona
no quadro acima). Imediatamente, um
computador cria um avatar, ou perso-
nagem virtual, de cada um dos técnicos.
Os avatares entram nos protótipos vir-
tuais dos aviões e começam a trabalhar
neles. O ambiente lembra o Second Life,
o mundo virtual que é uma das febres da
internet. No caso da Lockheed, os ajustes



só são feitos nos aviões de verdade de-
pois que todos os testes virtuais foram
completados. Segundo a Lockheed, si-
mulações como essa permitiram à em-
presa economizar US$ 50 milhões no
desenvolvimento dos aviões em 2006.
"Assim como a realidade virtual mudou
o cinema, tem tudo para modificar o
processo produtivo das empresas", disse
James Cameron, diretor de filmes como
O Exterminador do Futuro e Titânio.
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No Brasil, as primeiras aplicações de rea-
lidade virtual nas empresas surgiram há
cinco anos, mas só agora as companhias
começam a contar os ganhos. A Petrobras,
por exemplo, simula a perfuração de poços
de petróleo a 4.000 metros de profundida-
de. A realidade virtual ajuda a empresa a
otimizar a manutenção das plataformas.
Um único poço em águas profundas pode
custar US$ 20 milhões. "Qualquer erro ou
manutenção mal calculada representam

um prejuízo milionário", afirma Washing-
ton Salles, gerente-executivo de tecnolo-
gia da Petrobras. O ensaio do conserto,
antes do mergulho em águas profundas,
ajuda a minimizar erros.

A Embraer, uma das pioneiras na uti-
lização dessa tecnologia, cria maquetes
eletrônicas de seus aviões num centro de
realidade virtual em São José dos Campos,
São Paulo. Em 2002, fazia isso para apenas
dois modelos de jatos. Hoje, faz para 12
de seus 18 modelos. Pelo método antigo,
o ERJ145 levou 60 meses para ser conce-
bido. Com o uso da realidade virtual, seu
sucessor, o Embraer 170, levou 38 meses.
A Embrapa manipula proteínas de plantas
e alimentos no computador. "O custo de
fazer um experimento tradicional é de 30
a 50 vezes maior que simular um projeto
no computador. Por isso, a realidade virtual
está ganhando as empresas", afirma Marce-
lo Zuffo, professor da Universidade de São
Paulo. Ele mantém, na Escola Politécnica
da USP, uma "caverna digital" de realida-
de virtual usada por empresas e alunos de
Engenharia para fazer simulações.

Na Volkswagen do Brasil,
a realidade virtual teve investimentos de l ,4
milhão de euros nos últimos três anos. A
empresa montou uma fábrica digital que
simula alguns processos da produção de
carros. Até 2004, quando não havia simula-
ções em 3-D, os projetistas da Volks levavam
uma semana para avaliar a capacidade de
estampar as peças de metal dos carros. Esse
prazo caiu para um dia. E os problemas da
produção são antecipados na simulação vir-
tual, o que evita compras adicionais de peças
ou ferramentas. "Conseguimos uma econo-
mia de R$ l milhão com o projeto, uma vez
que os processos e os testes físicos passa-
ram a ser realizados virtualmente", afirma
Vagner Montagner, diretor de tecnologia da
Volkswagen. Outra área da empresa que se
beneficiou da realidade virtual foi a de de-
sign. "Projetamos os carros inteiramente no
computador. Usamos até bonecos virtuais
para simular os movimentos de crianças e
adultos nos automóveis", afirma Gerson Ba-
rone, diretor de design da empresa. De acor-
do com Frank Sowade, diretor de manufa-
tura da Volks, a fábrica digital será integrada
a toda a cadeia produtiva, desde a criação de
modelos até a linha de montagem.
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