
O fim das fronteiras da “segunda vida” 

Novos conceitos de computação revolucionam a realidade virtual e prometem tornar os 
mundos digitais ainda mais perfeitos – e acessíveis 

 

Não se sabe, ainda, qual é o verdadeiro objetivo do projeto LivePlace.com, cuja página na web 
traz apenas algumas poucas (e misteriosas) palavras. Há quem diga que se trata de uma 
evolução do Second Life. Ou seja: um ambiente de relacionamento 3-D vasto e 
assombrosamente realista. Outros especulam que o LivePlace.com nada mais é do que uma 
estratégia de marketing especialmente arquitetada para divulgar o OTOY, um software que 
promete colocar games de altíssima definição ao alcance de qualquer pessoa munida de 
computador, notebook ou até um singelo telefone celular – sem a necessidade de instalação de 
placas de vídeo, memória extra, etc. 

O certo é que tanto o LivePlace.com quanto o OTOY estão no centro de uma provável 
revolução da “realidade virtual”. Ambos trabalham com tecnologias capazes de tornar imagens 
digitais incrivelmente verossímeis, a ponto de o usuário não ter mais a capacidade de 
distinguir o que é feito por computador daquilo que é filmado ou fotografado. Tamanho avanço 
é possível graças a um conceito conhecido como “computação em nuvem”. Trata-se de um 
sistema que utiliza a capacidade de vários computadores interligados para processar grandes 
quantidades de informações – e entregá-las “prontas” para aparelhos com baixo poder de 
processamento, tais como um telefone celular.  Atualmente, muitas empresas utilizam a 
computação em nuvem para processar volumes consideráveis de dados sem precisar gastar 
uma fortuna com servidores. Agora, a tecnologia está sendo aplicada no entretenimento. Se as 
previsões mais otimistas se confirmarem, em breve qualquer pessoa terá condições de se 
divertir em mundos paralelos, com imagens de altíssima definição, por meio de um notebook 
ou iPhone. 

Uma amostra do que pode ser feito com essa tecnologia está na imagem acima, que é 100% 
digital – isto é, não se baseia em nenhuma filmagem ou fotografia prévia. Ela foi retirada deste 
vídeo que está circulando nas comunidades geeks desde agosto deste ano. Os executivos do 
OTOY negam, mas há quem afirme que essas imagens são uma pequena demonstração do 
ambiente que o usuário deverá vislumbrar ao entrar no mundo paralelo do LivePlace.com. 

Verdade ou mentira, o certo é que é difícil não se impressionar com a qualidade das imagens 
que vêm sendo geradas por computador. Especialmente diante deste vídeo, que fala da Image 
Metrics, uma empresa especializada em animações hiper-realistas. Dá para acreditar que a 
garota-propaganda do vídeo, Emily, é 100% digital? 
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