
Máquinas que veem 
 

 
 
 
Computação: Avanços nos sistemas de visão criam incontáveis maneiras de os 
computadores enxergarem o mundo 
 
Garantir que os funcionários sorriam enquanto atendem os clientes pode ser uma boa 
prática de negócios, mas não é tarefa fácil. A Omron Corporation, empresa japonesa que 
desenvolve software de robótica, está preparando uma solução. Seu software pode analisar 
imagens digitais para reconhecer e classificar expressões faciais. Logo, a companhia 
começará a vender um sistema de "medição de sorrisos" que avisará os gerentes quando 
um caixa falhar em mostrar o sorriso adequado. O software é configurável, para que os 
patrões possam decidir quão alegres seus empregados devem parecer. 
 
Usar computadores para medir sorrisos pode soar absurdo para muitos. Mas as máquinas 
estão aprendendo a enxergar de maneira cada vez mais confiável e útil, abrindo espaço 
para um amplo leque de novas aplicações. De fato, sistemas de visão computacional 
desenvolveram-se tão rapidamente nos últimos anos que, em vez de se esforçar para 
compreender o que veem, os computadores agora podem ter melhor desempenho do que 
os humanos em alguns casos. 
 
Venu Govindaraju, cientista de computação da Universidade de Buffalo, em Nova York, 
desenvolve um programa que ajuda a determinar a autenticidade das expressões. Ele 
descobriu que expressões que demoram o mesmo tempo para se formar e desfazer têm 
mais chances de ser genuínas do que aquelas com duração desigual para começar e 
terminar. A detecção de falsidade dessa maneira está longe de ser à prova de falhas, mas é 
um bom guia. Tão bom, na verdade, que a Unilever usa o software de análise de expressões 
em seus testes de produtos, para determinar a reação das pessoas às comidas. A Procter & 
Gamble usa tecnologia similar para decifrar as expressões dos grupos de pesquisa que estão 



vendo seus anúncios. O uso de sistemas computadorizados de visão para analisar como as 
pessoas reagem à propaganda, combinado com a capacidade de identificar tipos de 
pessoas, também abre novas oportunidades. Outdoors eletrônicos já levam em conta o 
tempo (oferecem bebidas geladas quando está calor) e o horário (promovem vinho ao 
anoitecer). O Nicta, um laboratório de mídia fundado pelo governo australiano, deu um 
passo além. Desenvolveu um painel eletrônico chamado Tabanar, com uma câmera 
integrada. Quando alguém se aproxima, o software determina o sexo, a idade aproximada e 
os pelos faciais. Com isso, consumidores podem ser atraídos com propaganda altamente 
direcionada: figuras de ação para meninos, por exemplo, ou aparelhos de barbear para 
homens sem barba. Se a pessoa se afasta, o Tabanar começa um anúncio diferente, talvez 
com uma música dramática. Se a mesma pessoa volta mais tarde, o Tabanar pode mostrar 
outro anúncio. "Você tende a pensar: 'Uau, obrigado, como você sabia que eu precisava 
disso?'", diz Rob Fitzpatrick, do Nicta. 
 
Os sistemas de visão de computador também podem ser usados para evitar vendas. 
Recentemente, tornou-se ilegal no Japão vender cigarros de máquina sem a confirmação de 
que o comprador tenha ao menos 20 anos. A Fujitaka, uma empresa de Kyoto, bolou uma 
solução: passou a construir máquinas com visão artificial. Elas se recusam a vender cigarros 
se o seu programa detecta gordura ao redor dos olhos (um sinal de adolescência) no 
potencial comprador. Testes mostram que o sistema é levemente mais eficiente para avaliar 
a idade de uma pessoa do que os leões-de-chácara de clubes noturnos. Ray Chiang, da 
Fujitaka, conta que as vendas explodiram após o governo ter certificado a técnica no ano 
passado. 
 
Os idosos logo também serão alvo de escrutínio. Cientistas da computação do Instituto de 
Reabilitação de Toronto (Canadá) testam um sistema de visão para monitorar idosos que 
vivem em casas de repouso ou sozinhos. Uma câmera sem fio barata, presa no teto, 
transmite imagens para um pequeno computador que monitora os seus movimentos. 
Quando alguém deixa de escovar os dentes, dar descarga ou lavar as mãos, um alto-falante 
pode alertá-lo. E se uma pessoa cai ou para de se mover e não diz que está tudo bem 
quando o computador pergunta, o sistema chama um parente ou liga para um número de 
emergência. 
 
Vigiando enquanto você trabalha 
 
Um software semelhante pode identificar preguiçosos nas cozinhas de restaurantes fast-
food. Neste ano, a HyperActive Technologies, de Pittsburgh (Pensilvânia) vai lançar o 
HyperActive Bob, um sistema que processa dados coletados por um conjunto de câmeras e 
alerta os administradores quando os funcionários fazem longas paradas para ir ao banheiro 
ou demoram demais para grelhar hambúrgueres. O monitoramento será oferecido como um 
serviço por assinatura e custará menos de 200 dólares ao mês para cada restaurante. 
 
Nello Zeuch, consultor independente com base em Yardley (Pensilvânia), diz que sistemas 
de visão de computador também são usados para monitorar linhas de montagem e seus 
trabalhadores. Em montadoras de carros, por exemplo, os programas podem avisar os 
funcionários se um componente está faltando ou foi instalado de forma incorreta. O 
trabalhador pode ser alertado se tenta pegar a peça ou a ferramenta errada. Em fábricas de 
eletrônicos, a tecnologia de visão tornou-se parte vital do processo de controle de 
qualidade. Uma máquina pode verificar quase instantaneamente se uma placa de circuitos 
tem defeitos. 
 
O sistema de visão de computador já avançou a ponto de realizar buscas na internet com 
base em imagem, em vez de palavras-chave. Neste ano, a empresa de consultoria 
Accenture lançará um serviço gratuito, o Accenture Mobile Object Recognition Platform 
(Amorp), plataforma móvel de reconhecimento de objetos, que permitirá às pessoas usarem 
imagens enviadas de celulares para procurar algo na internet. Ao usar, por exemplo, uma 
foto de uma iguaria chinesa, um curioso pode receber informações da 



AsianFoodGrocer.com. Para o chefe do projeto Amorp, Fredrik Linaker, o programa é como 
fazer hiperlinks do mundo físico. 
 
A Microsoft desenvolve um serviço concorrente, conhecido como Lincoln, capaz de 
reconhecer mais de l milhão de objetos em vídeos e fotografias. Larry Zitnick, pesquisador 
da Microsoft em Redmond (Washington), observa que uma busca a partir de imagens 
freqüentemente é mais precisa do que a que usa palavras. Transmitir uma foto da Torre 
Eiffel tirada de uma revista, por exemplo, resultará em mais páginas da web com 
informações sobre viagens a Paris. O envio de um vídeo da própria torre, por outro lado, vai 
listar sites que tenham informações úteis sobre os horários de visitação ou bons lugares 
para comer por perto. 
 
Enviar imagens para a internet pode ajudar não só pessoas, como também robôs. Jim Little, 
da Universidade de British Columbia, no Canadá, quer fazer com que os robôs sejam menos 
desajeitados. Ele os equipou com conexão sem fio à internet, permitindo que busquem 
imagens online e possam aprender rapidamente a reconhecer objetos próximos. "Curious 
George" (George Curioso), uma das criações robóticas do doutor 68 Little, consegue 
identificar um livro, encontrando uma imagem dele na Amazon. 
 
Um dos usos dos programas de visão computadorizada com mais potencial é o de combate 
ao crime. Em janeiro, a companhia Evolution Robotics, com sede em Pasadena (Califórnia), 
começou a vender a lojistas o sistema LaneHawk InCart. Quando um cliente chega ao caixa 
de um supermercado, uma câmera logo acima identifica os itens na esteira e o que tiver 
sido deixado no carrinho de compras. Em seguida, registra o preço correto dos itens. O 
sistema previne a prática de sweethearting, quando o caixa colabora no roubo, seja 
deixando de escanear um item, seja registrando o preço errado. Também evita que um 
produto seja registrado por um preço menor quando o potencial ladrão substituir seu código 
de barras pelo de um item mais barato. 
 
Os olhos da lei 
 
Prender criminosos que trocam as chapas de automóveis é outra área em que os sistemas 
de visão podem ajudar. A empresa britânica Autonomy vende um software capaz de 
reconhecer a forma, o modelo e a cor de um carro em movimento. Ao analisar dados de 
câmeras ao longo das estradas, o programa pode notificar a polícia assim que um carro 
passar com uma placa registrada para outro veículo. 
 
Tecnologia semelhante vem sendo usada por companhias especializadas em reintegração de 
posse e outras empresas ansiosas em pôr as mãos em veículos perdidos. Em setembro, a 
Dijital Video ve Imge Teknolojileri, com sede em Istambul (Turquia), lançou um sistema de 
visão de computador que usa uma pequena câmera montada por trás do pára-brisa do 
carro. Uma empresa de advocacia instalou o sistema em vinte automóveis para localizar 
veículos procurados e alertar a polícia. O resultado foi a prisão de quinze motoristas em dois 
meses. Os motoristas ficaram "bastante surpresos", conta Muhittin Gök-men, fundador da 
companhia. 
 
Além de crimes, sistemas de visão instalados em carros também podem ser usados para 
prevenir acidentes. O programa vendido pela Mobileye Vision Technologies em Jerusalém 
(Israel) alerta os motoristas para veículos em pontos cegos e os aconselha a não mudar de 
faixa se há carros em alta velocidade ou movendo-se erraticamente por perto. A companhia 
vendeu mais de 100 mil sistemas para montadoras, incluindo BMW, General Motors e Volvo. 
 
A DFS Deutsche Flugsicherung, agência governamental responsável pelo controle do tráfego 
aéreo na Alemanha, está para lançar um software de visão para aeroportos. A partir de 
imagens recolhidas por câmeras de vigilância na pista, o seu Sistema Avançado de 
Orientação e Controle de Movimentos de Superfície avisará os controladores de tráfego de 
potenciais colisões entre aviões que estão taxiando e veículos carregando bagagem ou 
comida. 



 
Jake Aggarwal, especialista nas implicações de segurança dos padrões de tráfego da 
Universidade do Texas, em Austin, usa os recursos do Departamento de Defesa dos EUA 
para analisar cenas de direção suspeita filmadas de cima. Compreender movimentos de 
veículos, segundo Aggarwal, é especialmente útil para os peritos em segurança e 
inteligência no Afeganistão e no Iraque. Veículos suspeitos incluem aqueles que se movem 
em círculos ou vão para prédios do governo ou instalações militares, principalmente se 
param por perto. 
 
Avanços em sistemas de visão computacional, em resumo, têm aplicações em campos que 
vão da propaganda e da produção industrial à segurança nas estradas e à ação 
antiterrorista. É uma tecnologia que vale a pena acompanhar.  
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