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Realidade Aumentada (RA) 
é a mais nova tecnologia que co-
meça a ser utilizada pela publici-
dade brasileira. Tecnicamente, é 
definida como a sobreposição de 
objetos virtuais 3D gerados por 
computador em um ambiente 
real, por meio de algum disposi-
tivo tecnológico como webcams 
ou leitores de códigos de barras. 
Ao aproximar a câmera de um 
símbolo impresso em um anún-
cio ou embalagem, efeitos espe-
ciais e imagens tridimensionais 
aparecem no monitor. Empresas 
de mídia digital e agências como 
F/Nazca S&S, Go2nPlay, Cubo, 
ABCZ, Soluttia e Pixellabs já 
realizam cases com a RA.

“Esta é uma tecnologia que 
pode ser utilizada para uma série 
de produtos. Na arquitetura, por 
exemplo, com demonstração de 
maquetes 3D de ambientes e 
construções para os possíveis 
compradores”, conta Ohmar Ta-
cla, sócio-diretor de tecnologia 
da Go2nPlay Studios. A agência 

O orçamento das campanhas que 
utilizam a Realidade Aumentada varia 
muito de acordo com a plataforma e o 
hardware a serem utilizados (totem, 
web, projeção), o tipo e a qualidade 
do conteúdo (vídeo, game, 3D), além 
da complexidade do algoritmo da 
ferramenta. “Como é o início de tudo, 
cada desafio tem que ser orçado se-

paradamente, mas tem custo relativo 
ao de uma campanha de marketing 
direto com produção externa como 
filme, fotos ou animações em 3D”, 
calcula Roberto Calderón, diretor de 
novos negócios da ABCZ, ao avaliar 
que o impacto e a interação com a 
marca compensam o investimento.

Para o diretor de atendimento 

da Soluttia, Rogerio Gonçalves, esta 
é uma tecnologia barata se compa-
rada com outras utilizadas em mídia 
digital interativa. “O grande segredo 
sobre a RA não está somente nas 
inúmeras possibilidades que a fer-
ramenta nos traz, mas também na 
criatividade com que levamos essa 
tecnologia ao público-alvo”, opina.

Fernando Taralli, presidente 
da Energy, responsável pela conta 
digital da construtora Tenda, acre-
dita que o maior desafio da RA é a 
adequação e o contexto na utili-
zação. “As oportunidades são inú-
meras, mas as tentações de usar a 
tecnologia de forma não relevante 
são ainda maiores”, alerta. (AL)

Custo é próximo ao de ações de marketing direto

Publicidade brinca de RA
Empresas de mídia digital e agências começam a utilizar a tecnologia de Realidade Aumentada
André Lucena

ce 2009, realizado em São Paulo 
pela Editora Abril, a ABCZ Comu-
nicação Estratégica utilizou a tec-
nologia AR Experience — como 
é chamada pela empresa — para 
criar interação entre os visitantes 
do estande da revista Playboy e 
as “coelhinhas” (musas da publi-
cação) em versão virtual.

“Começamos a utilizar a RA em 
outubro de 2008 com o objetivo 
de criar uma nova experiência do 
consumidor com a marca, melho-
rando a percepção e o tempo de 
exposição e interação com o pro-
duto ou serviço. Outro grande fator 
foi o cruzamento de mídias off-line 
e online. Para isso, entramos em 
contato com outros desenvolvedo-
res japoneses e americanos sobre 
as classes de programação e sobre 
a tecnologia”, revela Roberto Cal-
derón, diretor de novos negócios 
da ABCZ.

Atuação em conjunto
Calderón detalha que a em-

presa atua tanto em conjunto 
com agências de propaganda 
quanto diretamente com o 

cliente final. “A grande vanta-
gem de uma agência trabalhar 
conosco é que entendemos de 
propaganda, o que facilita o 
job”, diz o executivo da ABCZ, 
que já desenvolveu cases para 
a ONG Florescer e a Dalutex e 
vem trabalhando em projetos 
para o UOL.

Com a Soluttia Comunica-
ção não é diferente. O diretor 
de atendimento da empresa, 
Rogerio Gonçalves, explica que, 
na maioria das vezes, os traba-
lhos são realizados através das 
agências. “Nosso último case foi 
feito em conjunto com a Energy. 
Conseguimos expor os empreen-
dimentos da Construtora Tenda 
de modo que os clientes possam 
ter uma noção bem próxima do 
real no que diz respeito a arqui-
tetura, infraestrutura, espaço 
interior e possibilidades de de-
coração”, conta.

“Conseguimos dar vazão 
à criatividade dos publicitá-
rios, já que nossa tecnologia 
de realidade aumentada é 
proprietária. Além disso, de-
senvolvemos o conteúdo em 
si e também a parte de totem 
e hardware. Entregamos a so-
lução completa, pois lidamos 
com a inovação do começo ao 
fim”, destaca Daniel Li, diretor 
de planejamento da Pixellabs, 
empresa que trabalhou com 
ações de RA para Telefônica, 
Bradesco, LG e Besni.

curitibana começou a trabalhar 
com a ferramenta em outubro 
do ano passado e recentemente 
desenvolveu jobs para Shopping 
Palladium e Bergus Seguros.

De acordo com Tacla, o pro-
cesso de aprendizado para utili-
zação da Realidade Aumentada é 
caro e demorado. “Temos poucos 
players neste mercado, pelas 
peculiaridades da tecnologia. É 
muito complexa de se controlar 
e não possui regulamentação 
muito clara. Por este motivo, a 
RA não pode ser considerada um 
produto comercial”, aponta.

O executivo destaca a impor-
tância dos profissionais de mídia 
na divulgação da tecnologia. “Por 

enquanto, a ferramenta é novi-
dade e os cases não são muito 
interessantes. É necessário que 
os mídias estimulem o pessoal 
da criação e tentem inserir a 
RA dentro do contexto de uma 
campanha”, acredita.

Nos Estados Unidos e no 
Japão, a Realidade Aumentada 

vem sendo utilizada em diver-
sos segmentos. No esporte, por 
exemplo, equipes de beisebol 
desenvolvem games nos quais 
o consumidor faz jogadas com o 
atleta projetado na tela por meio 
do teclado do computador. Até 
a medicina brasileira aprimorou 
a RA e utiliza a ferramenta no 
tratamento de varizes. 

Primeiras ações
A F/Nazca S&S veiculou seu 

primeiro anúncio em Realidade 
Aumentada na campanha que 
divulgou o evento Skol Sen-
sation, em março deste ano. 
A peça, publicada nos jornais 
Folha e Estado de S. Paulo, além 
de revistas semanais, revelava 
algumas atrações da festa. “Já 
estávamos pesquisando sobre a 
tecnologia desde 2008 e resolve-
mos surpreender o público com 
essa inovação”, diz o diretor da 

divisão interativa da agência, 
Fábio Simões.

Segundo ele, a ação teve 
um resultado extremamente 
positivo e gerou muitos comen-
tários, principalmente em blogs. 
“Estamos apenas começando a 
experimentar essa ferramenta. 
Dependendo do objetivo, pode-
mos utilizá-la em produtos, car-
tões de visitas ou em campanhas 
mais pontuais, como foi a do Skol 
Sensation”, comenta.

“Esperamos criar mais um ca-
nal de conexão e interação entre 
as mídias. Na RA, o consumidor 
participa da campanha e não sim-
plesmente absorve a imagem. O 
público é surpreen dido e interage 
com a ação”, finaliza o diretor da 
F/Nazca, revelando que a agência 
pretende fazer uso da tecnologia 
de forma contínua. 

Em outra ação, esta realizada 
durante o Quatro Rodas Experien-

Ação com a nova tecnologia para a LG: agência entrega solução completa

RA no site do Jornal da Globo: custos são variáveis
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