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Oprofessor Romero Tori coor-
dena o Interlab (Departamento
de Tecnologias Interativas da
Poli-USP) e trabalha comde-
senvolvimento em realidade
aumentada desde 2003, além
de escrever teses sobre o as-
sunto. Ele acredita que essa
tecnologia aplicada à publicida-
de é “umamoda” e que ela de-
ve se desenvolvermelhor em
áreas como entretenimento e
geolocalização.

A realidade aumentada na pu-
blicidade vai pegar?
Provavelmente, não. Oque ve-
moshoje na publicidade são
aplicaçõesmais simples, bobi-
nhas. Parece que são feitas só
para exibir umanova tecnolo-
gia. Não têmum intuito, parece
ser umamoda comoqualquer
outra. Acho queoutras áreas
poderão adaptarmelhor esse
conceito.

Comoomercado de games,
por exemplo.
Sim. Acho que a realidade au-
mentadapode prosperarmais
na área do entretenimento. A
Sony, por exemplo, já aposta
emgamesmontados que fun-
demo real e o virtual. Omais
legal é que, com jogos assim,
você aumenta a sensação de
presença sem“tirar” a pessoa
domundo concreto.

Oque chamamos de realidade
virtual, ummundodigital isola-
do domundo offline, perde o
sentido comaascensão da
realidade aumentada?
A intençãoda realidade aumen-
tada é fazer que o cérebro seja
iludido e que, geograficamen-
te, exista uma continuidade
entre omundo real, palpável, e
aquilo que é virtual. Já a reali-
dade virtual criamundos como
oSecondLife, que isolam.O
propósito é criar algo à parte,
umasegunda vida. Com tecno-
logias que juntamqualidades
digitais e concretas, esses uni-
versos isolados per-
demmuito de sua
graça inicial,mas
não achoque eles
vãomorrer.Mi-
nha esperança é
que eles fiquem
melhores.
●R.C.
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Apóspressão,Apple libera
aplicativosparao iPhone

Tecnologiaaindaémodismoentrepublicitários

EquipamentocriadopelaPixelLabsparaaNeutro-
gena cruza imagem comdados dermatológicos

Desenvolvido pela Go2Group para aMarisol,
game infantil usa ummarcador QR como volante

Criada pela Cubo.cc, campanha ‘liberta’ monstros
como código impresso na embalagem deDoritos

Só no fim de agosto a Apple
começoualiberaravendade
aplicativos de realidade au-
mentada para o iPhone, de-
poisdelançaraúltimaatuali-
zação ,daversão3.1,dosiste-
mado celular.

Os primeiros a entrar na
App Store, a loja online de
aplicativos, foram progra-
masquemisturamrealidade
aumentada e transporte pú-
blico.OParisMetroSubway
ajuda a localizar estações de
metrônacapital francesa.Já
o London Bus, além do me-
trô, também mostra os pon-
tosdeônibusnacidadenate-
ladotelefoneepermitelocali-
zarserviçoscomorestauran-
tes, hotéis e pontos turísti-
cos por toda Inglaterra, de
acordo com a base de dados
doGoogleMaps.

Após pressionada por de-
senvolvedores,antesimpedi-
dos de vender aplicativos de
realidade aumentada pela
App Store, em julho a Apple
havia declarado que na ver-
são 3.1 do sistema do iPhone
o recurso de realidade au-

mentada estaria disponível.
O fabricante do celular até

entãonãopermitiaqueaplicati-
vos colocassem camadas de in-
formações sobre a imagem da
câmera fotográfica. Também
nãohavianenhumaferramenta
(API)paraprogramadorescria-
remprogramasderealidadepa-
rao iPhone, o aparelhoque, por
causa de sua tela e recursos de
toque, mais oferece potencial
para a realidade aumentada.

A falta desse recurso levou
umgrupodedesenvolvedoresa
enviar um abaixo assinado pe-
dindo a liberação de uma API
de código aberto, pouco antes
do anúncio da Apple de que a
versão3.1 seriacompatívelcom
realidade aumentada.

“Estesaplicativos estãodes-
tinados amudar a formaqueas
pessoas interagem com omun-
do real. Mas há um obstáculo:
nãoépossívelpublicarosaplica-
tivos na App Store porque o
iPhone SDK (ferramentas para
desenvolvedores) não têm API
abertas para manipular vídeo
ao vivo”, diz o texto do abaixo
assinado. E completa: “A bata-
lhaparadeterminarqual seráo
celular vencedor começou.
UmaAPIabertaparaacessar o
vídeodaráaoiPhoneumavanta-
gem lucrativa para competir.”

ElessereferemaoAndroid,a
plataformadoGooglepara celu-
lares, que é mais amigável aos
programadores. ● FILIPESERRANO

Game criado pela Taxi Labs para LG captura vídeo
para um universo virtual controlado por celular

Foramduas semanas de pesquisa
e trabalho intenso, inspiração e
transpiração.DanielRodaeTcha-
tcho, responsáveis pela infografia
do Link, explicam como fizeram

os trabalhosemrealidadeaumen-
tada interativa desta edição.
Aponteomarcadorpara suaweb-
cam e assista ao vídeo que expli-
ca como a tecnologia funciona.

PRIMEIROSPASSOS-Daniel Li, daPixel Labs, eLeonardoDias, daTAXi.Labs, exibempeçasdecampanha
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●●●Nos últimos trêsmeses, a de-
manda por trabalhos publicitá-
rios em realidade aumentada au-
mentou em500%.O dado é de
Ohmar Tacla, do Go2Group, res-
ponsável pela campanha daMari-
sol. Aqui no Brasil, é esta área
que vem levando a tecnologia
para o grande público. “Normal-
mente as agências sãomais re-
ceptivas às novidades e são as
responsáveis pela educação dos
clientes de grande porte”, diz Ta-

cla. Agora, com a novidade, bas-
ta usar a realidade aumentada
para gerarmídia espontânea.
Mas, com apopularização e a evo-
lução natural da tecnologia, o
hype vai passar. E o desafio ago-
ra, para os publicitários, é criar
campanhas em que a realidade
aumentada seja realmente útil.
“Às vezes fica aquela coisa força-
da.Mas há projetos bacanas em
quea tecnologia entra paramelho-
rar a experiência do usuário”, diz

LeonardoDias, da agência TAXi
Labs, que criou a campanha com
umgamede corrida emque o pú-
blico dirige umcarro comummar-
cador. “A realidade aumentada
está hype, principalmente no pri-
meiro semestre desse ano.Mas o
que está acontecendo agora é
que, para os próprios clientes,
passou o negócio de usar realida-
de aumentada só por seu uma
novidade”, diz Daniel Li, da agên-
cia Pixel Labs. ●●●T.M.D.

O mundo real não será mais o
mesmo. Pode apostar. Ainda
quearealidadeaumentadapos-
sa soar distante para você, vá-
riasempresaseinstitutosdeto-
do o mundo começaram uma
corrida silenciosa para ocupar
oespaçovirtual domundoreal.

OdesenvolvedorjaponêsTai-
sei Tanaka sintetizou ao Link a
experiência: “Fiquei muito em-
polgadoquandovimeupersona-
gem virtual pela primeira vez”.
Suaempresa,GeishaTokyoEn-
tertainment,criouaARis,bone-
ca virtual em estilo mangá que
tira a roupa conformeousuário
mostra ícones para a webcam.
Essa tecnologia tambémjá vem
sendo usada no Brasil. A câme-
ra lê os códigos QR (os ícones
quevocêvêespalhadosporessa
edição) e faz que objetos vir-
tuais, vídeos, sons ou qualquer
outra coisa apareça na tela.

A tecnologia começou a se
popularizar devido ao baratea-
mentodaswebcams.Eanovida-
defoi logodescobertapelomer-
cadopublicitário,queusaarea-
lidadeaumentadaparachamar
atenção. Mas a tecnologia vai
muito além da criação de obje-
tos virtuais disparados por có-
digos. Suas aplicações são infi-
nitas – e, não é exagero dizer,
são também revolucionárias.

Umaaplicaçãoóbviaénosga-
mes –alémdacriaçãodeperso-

nagens virtuais, como a ARis.
“Hoje as crianças estão coladas
na tela, seja no computador ou
nocelular.Arealidadeaumenta-
dapodemudarisso,incorporan-
do elementos dos games para a
realidade e criando playgroun-
ds comohá30anos”, dizTobias
Kammann,dositeAugmented.

A tecnologia de “leitura”
também está se sofisticando.
Softwares já conseguem reco-
nhecer lugares, objetos e ros-
tos. E a experiência imersiva
muda completamente quando
a câmera que está no computa-
dor vai para o nosso próprio
campo de visão – com óculos,
capacetes ou smartphones.

Para Dan Gärdenfors, que
desenvolveu o aplicativo para
celular Augmented ID (leia na
pág. L5), a tecnologia “terá um
grande impacto namaneira co-
mo as pessoas irão usar as tec-
nologias móveis”. Ele crê que o
uso da realidade aumentada
móvel irá sepopularizarpois só
requer três coisas que já estão
por aí: celulares poderosos, co-
nexões rápidas e taxas baixas
de tráfego de dados.

Acriaçãodebrowsers eapli-
cativos que leema realidade é o
próximo passo. Você poderá,
por exemplo, apontar o celular
para alguém e ver seu perfil no
Facebook. Ou passar por um
cartaz de um show e ouvir uma
música. “Quando você vir algu-
ma coisa interessante e quiser
saber mais, não precisará mais
pensar em uma frase para bus-
caronline.Bastaráapontaroce-
lular”, diz Gärdenfors. Não há
limitesparaaspossibilidades. ●

ALÔ,JOBS–Aplicativosdedicadosaáreas comoturismoegames
desenvolvidos por programadores que enviaram pedido à Apple
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‘A tecnologia pode
prosperar na área
do entretenimento’
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