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Realidade
Aumentada
Projetando experiências on-line em três dimensões

Nos últimos meses, os holofotes da grande mídia

voltaram a iluminar os caminhos do cantor e compositor

Belchior. O motivo seria o mistério envolvendo um

suposto desaparecimento, que já completariam dois anos

sem notícias sobre o seu paradeiro.

Depois de toda comoção, ele acabou sendo

encontrado e revelou os motivos para sua retirada

estratégica de cena. Apesar de tal busca desviar um

pouco da atenção sobre a importância das composições

do artista para o universo da música popular brasileira,

Belchior deve ser lembrado também pelas interessantes

reflexões contidas em sua obra.

Uma das mais famosas aparece na letra da música

"Como os nossos pais". Por lá, alguns versos lembram

que "É você que ama o passado / E que não vê /

Que o novo sempre vem...". E como vem! Que sejam

testemunhas os profissionais envolvidos com o mercado

de internet, caracterizado pela rapidez no surgimento de

novidades e pelas amplas possibilidades de utilização de

produtos e serviços oferecidos neste ambiente.

Afinal, como pontuam outros versos dessa mesma

canção, de tempos em tempos, "Você me pergunta pela

minha paixão / Digo que estou encantado / Com uma nova

invenção". A última delas parece envolver a aplicação do

conceito de Realidade Aumentada (RA) em projetos web.

"Por definição, Realidade Aumentada é um ambiente

misto onde elementos virtuais são projetados ou

integrados no mundo real. Desde que os mundos da

comunicação e da computação se aproximaram, essa

linha de pesquisa tem recebido grande atenção das

agências e produtores de soluções interativas", afirma

Raphael Vasconcellos, diretor executivo de criação da

AgênciaClick (www.agenciaclick.com.br).

"A principal característica de uma aplicação de



RA é a interação do 'mundo virtual' com o 'mundo real'. Para

isso, as aplicações geralmente utilizam câmeras de vídeo para

capturar as imagens 'reais', que então são processadas pelo

computador para identificar padrões conhecidos (os famosos

'tags', por exemplo). Após este processamento, o computador

tem como inserir na cena dados, gráficos 3D, vídeos. Isso é

feito de uma forma bem natural, como se os objetos virtuais

realmente fizessem parte da cena real", complementa Edgard

Ortiz, diretor da Pixellabs (www.pixellabs.com.br).

Aperfeiçoando a experiência do usuário
Mês após mês, os institutos de pesquisas vão constatando o

tamanho do impacto que a internet vem trazendo para o cotidiano

da sociedade contemporânea. Para se ter uma idéia, um dos

mais recentes estudos do Ibope, com dados referentes a julho de

2009, revelou que, só no Brasil, "o período médio de uso da web

continuou crescendo e atingiu as marcas de 71 horas e 30 minutos

de tempo total, incluindo o uso de aplicativos on-line (messengers,

VolP, tocadores de música etc.), e de 48 horas e 26 minutos,

considerando apenas navegação em páginas".

Diante desse cenário, a Realidade Aumentada surge como

uma ferramenta que pode ajudar a aperfeiçoar o período de

experiência do usuário em ambientes web. "Projetos que usam o

conceito de RA facilitam a interação dos consumidores, na medida

em que as interfaces desaparecem e as pessoas podem realmente

se sentir imersas em um ambiente interativo. O que vemos hoje é

apenas o estágio inicial da aplicação deste conceito de interação,

que vai se tornar ainda mais evoluído e transparente para os

consumidores. Desta forma, mais do que o tempo de interação, a

qualidade da interação vai aumentar", argumenta Raphael.

Como exemplo deste cenário, Edgard aponta a construção

de projetos que ampliam a experiência do usuário. "Imagine, por

exemplo, um hotsite para lançamento de um novo modelo de

celular. Com a RA, o novo celular poderia ser projetado na mão

do usuário, permitindo a ele interagir com o aparelho de várias

formas. E, é claro, que o usuário vai gastar mais tempo com este



tipo de interatividade. Sem falar na parte de entretenimento. Imagine os jogos

de tabuleiro com personagens em 3D animados? Lembra-se daquele jogo de

xadrez do filme Guerra nas Estrelas?"

Ou seja, como destacam Marlos Carmo e Saulo Medeiros, sócios e

diretores de liderança e novos negócios da Sclicks (www.5clicks.com.br), este

conceito vai ajudar, principalmente, na interação entre'pessoas e também de

pessoas com produtos, tornando o mundo virtual mais real.

"Da forma básica na qual vemos na internet hoje, podemos ter 'nas mãos'

o produto que desejamos e quase sentir como ele é. Na prática, podemos girar

em três dimensões, interagir com novas interfaces de entrada, eliminar o clique

para navegação e simular estruturas orgânicas do corpo humano... Isto significa

potencializar a experiência do usuário e o próprio produto/marca/serviço. Um

exemplo bem prático, e que já está sendo usado aos montes e com sucesso,

é no aspecto de possibilitar a provação de produtos. Uma loja virtual que

vende roupas já consegue levar para o usuário a experiência de ir ao provador,

experimentar a roupa e verificar se o modelito caiu bem, se fica do jeito que

imaginou ou até mesmo se combina com seu novo sapato."

Ressaltando que ainda estamos na fase inicial de experimentos desta

tecnologia na web. "Dessa forma, já devemos começar a estudar seu próximo

passo, em que ela deixa de ser apenas uma novidade para se tornar uma

ferramenta complementar ou para melhorar nosso entretenimento. Livros,

filmes, celulares, embalagens, quiosques e todo o tipo de saída digital poderão

apresentar elementos de Realidade Aumentada. Um cinema, por exemplo.

Esses elementos digitais devem ser relevantes em nossa realidade, trazer

informações extras, aprimorar a visualização das coisas etc.", destaca Gustavo

Alberti, CEO da EDGY (www.edgy.com.br).

Transformações no design de interfaces
A ampliação dos modelos de interatividade que o usuário poderá

usufruir com o uso da Realidade Aumentada na internet representa também

transformações na maneira como o design de interfaces vai ser trabalhado.

Segundo Rafael Fittipaldi, diretor de criação da Cricket Design (www.

cricketdesign.com.br), a grande mudança, em alguns casos, será a própria

inexistência de uma interface visualmente identificável.

"Estamos em um plano onde o real se mistura com o digital quase que

como em simbiose. Podemos interagir com os elementos diretamente,

sem intermédio de botões, mouse, teclado. Virtualmente imersos neste

novo mundo que possui novas regras, novas possibilidades. Os designers

precisam ter este conceito em mente para produzir aplicações que

integrem harmonicamente estes dois mundos, e livrar suas mentes do frame



bidimensional para uma interface que apresenta

agora profundidade."

Outra questão a ser considerada é o fato de

projetos com RA possibilitarem o reconhecimento

de uma infinidade de elementos do outro lado

da interação. "O que era somente um 'clique' se

amplia em milhões de estímulos. Sabendo disto, os

designers de interfaces podem criar aplicações com

reconhecimento de rostos, idade, ambientes, cores.

Tudo isso possibilita realizar o principal objetivo do

design: função. Na internet, o design de interfaces

era baseado no browser e na navegação por

cliques, com a RA aplicada o design multiplica suas

possibilidades", ressaltam Marlos e Saulo.

"Com Realidade Aumentada, a forma,

a interação e a extensão do espaço digital

tornaram-se maior. Livros, jogos, carros,

mensagens, sinalização, aplicativos... É como se

expandíssemos o espaço de comunicação junto

do usuário. Portanto, novas formas surgem. A

Realidade Aumentada já existe há muito tempo,

nos setores de engenharia, militar e polícia. O

uso em comunicação é que está sendo explorado

neste momento", argumenta Gustavo.

Não se esqueça da usabilidade!
Tornar objetivo, fácil, direto e simples a

utilização e a manipulação das interfaces digitais são

elementos fundamentais para se alcançar o sucesso

na execução de um trabalho. Assim como em outros

projetos web, a aplicação do conceito de Realidade

Aumentada também deverá seguir tais preceitos.

Diante disso, como destaca Edgard, a

simplicidade será a palavra-chave para garantirmos

a qualidade na produção. "Se você tiver de

explicar para alguém como funciona a interface do

seu projeto, é porque ele tem algum problema.

Só que é muito mais difícil fazer o simples. Em

RA, simplicidade se traduz em fatores como um

menor tempo de carga (o famoso 'loading'), o que

requer objetos 3D com geometria bem otimizada

e vídeos com o fator correto de compressão

versus qualidade. Também é preciso de um

reconhecimento de padrão mais preciso prevendo

os diferentes tipos de câmeras e iluminação, de

forma que os elementos não fiquem 'pulando'

na tela intermitentemente e, claro, a facilidade

de uso. Além disso, caprichar na criação do

conteúdo para causar o efeito 'WOW no usuário

é fundamental. Assim, a aplicação se torna viral e

alavanca o sucesso da sua ação."

Tudo isso para que o receio no uso da

novidade não seja um obstáculo ao período

de experiência. "Soluções de RA levam

esses conceitos de usabilidade ao extremo.

Simplicidade, facilidade e objetividade são as

características que precisam estar na raiz em

projetos deste porte. Afinal, tecnologia ainda

assusta o consumidor. RA, para a maioria das

pessoas, ainda é coisa de ficção científica, e

se não for simples, o consumidor desiste de

interagir", alerta Raphael.

Além destes aspectos, outra dica é ficar

atento aos detalhes técnicos envolvidos para a

sua aplicação. "Acho que a primeira questão é

em relação à estabilidade do elemento na tela.

Isso parte desde a configuração do hardware

do usuário ou do sistema envolvido ao

mapeamento e desenvolvimento de um símbolo

correto, impressão em material adequado,

iluminação, câmera adequada etc. Estamos

ainda em fase embrionária de interfaces em

RA, mas creio que os princípios básicos de

usabilidade se mantêm", explica Gustavo.
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Onde ela poderá ser útil e bem aplicada?
Um aspecto importante na avaliação sobre o uso

desta tecnologia está presente em analisar a sua real

contribuição para alcançarmos os objetivos de um projeto.

Por exemplo: segundo o blog Mormasso (http;//tinyurl.

com/ecomm-ra), a agência digital japonesa Zugara lançou

um aplicativo, chamado Webcam Social Shopper, para que

os usuários de lojas de comércio eletrônico possam ter

uma experiência diferenciada na compra de vestuários. Já

no Brasil, boa parte dos projetos nesta área está atrelada

às campanhas de entretenimento digital.

Pensando nisso, é possível apontar perfis de projetos

onde a Realidade Aumentada poderá ser útil e bem

aplicada? "Além do uso no entretenimento, ela pode ser

perfeita para demonstração de produtos em geral. Imagine

o uso para demonstrar o tamanho real de um aparelho

celular, ou ainda como interagir com um produto. No

YouTube (http://migre.me/7bDH), é possível ver um ótimo

exemplo do serviço postal americano que usa a tecnologia

para apresentar as opções das suas embalagens de envio

de correspondência", destaca Raphael.

"Ela hoje é uma febre que vem sendo bem utilizada

para promover eventos, produtos e marcas. Este 'modismo'

vai passar, mas a RA veio para ficar. Acredito muito nos

telefones celulares como plataforma ideal para aplicações

nesta área, pois os novos modelos têm boa capacidade de

processamento e câmera integrada. Existem vários tipos de

projetos que podem usufruir desta tecnologia, mas para mim

o grande 'boom' virá com a indústria dos games. Também

acredito em aplicações que agreguem conhecimento em

tempo real, corno, por exemplo, ao mirar um monumento com

sua câmera, você recebe informações sobre sua história, fatos

curiosos. Ou quando você está em um supermercado, ao mirar

um produto na prateleira, você poderá receber informações

sobre o preço em redes concorrentes", exemplifica Edgard.

Equipe e equipamentos necessários
Para quem ficou interessado em explorar os benefícios

desta tecnologia, a boa notícia é que o perfil de profissionais

necessários para a concepção de trabalhos nesta área é o

mesmo requisitado para projetos digitais. Segundo Rafael, a

formação de uma equipe vai incluir os seguintes cargos:

- Dupla de criação: "um diretor de arte e um redator,

que serão os responsáveis por elaborar a forma e o conteúdo

da peça. Ou seja, eles terão que trabalhar, com criatividade,

a melhor forma de apresentar o elemento, as possibilidades

de interação, a visualização etc."

- Designer digital: "com a capacidade de modelar e

animar em 3D os elementos que irão compor a peça."

- Programador AS 3.0: "no caso da utilização de solução

baseada na plataforma Adobe Flash - a mais utilizada -, que

tenha um bom conhecimento da biblioteca Papervision e

como integrá-la com o projeto."

- Desenvolvedor web: "sua função será criar o

ambiente que este Flash será apresentado, seja em uma

página simples ou totalmente ornamentada. Muitas

vezes executado pelo próprio programador AS com

conhecimentos básicos em HTML."

Em relação aos investimentos em hardware e software,

além de webcam para se testar as etapas do projeto, serão

utilizados programas já comuns pelo mercado de internet.

"Cada plataforma requer um conjunto de softwares diferente.

Para a web, o padrão tem sido o uso do Adobe Flash com a

biblioteca FLARToolKit (http://migre.me/7cab) para o sistema
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de reconhecimento de tags; e os engines Papervision (http://

migre.me/7caB) ou AwaySD (http://away3d.com/) para

exibição do conteúdo. Também é possível comprar plug-ins de

outras empresas para criar uma aplicação web com conteúdo

3D mais rico. No caso, cada plug-in tem sua metodologia e

linguagem de programação", explica Edgard.

"Tirando a webcam, a empresa não precisa de um

hardware específico para os testes. Já na parte dos

softwares, geralmente são utilizados Collada, Actionscript

3.0, FLARToolKit, Papervision, 3D Max e Maya", completa

Fernando Chamis, CEO da Webcore (www.webcore.com.br).

Risco de se tornar um novo Second Life?
Quando falamos da aplicação de conceitos e

tecnologias que surgem pelo mercado de internet, o caso

do Second Life parece ser o mais emblemático, pois ele

sempre é apontado como um exemplo do desperdício

e de certa soberba em relação à adoção das novidades

apresentadas pela web nos últimos anos.

Trazendo este cenário para o atual momento vivido pela

Realidade Aumentada, o questionamento é se não estamos

experimentando mais um hype tecnológico. "Sempre que há

uma novidade existirão os adeptos, ainda mais atualmente onde

a informação se espalha muito rapidamente e o reflexo disso

é que todas as empresas têm uma preocupação excessiva em

sair na frente para se destacar no mercado. No caso da RA,

acredito que tenha muito potencial pela versatilidade com que

pode ser utilizada, porém ainda há o que estudar e avaliar para

chegar numa conclusão: ela é uma ferramenta de potencial ou

representa somente uma euforia momentânea? De toda forma,

pela própria simplicidade no uso, se comparado ao Second Life

e também a possibilidade de integração entre o off-line e o

on-line, acredito que ela veio para ficar. Mesmo que com o uso

um pouco mais restrito e mais integrado a um planejamento de

toda a campanha", diz Fernando.

Para Tiago Ritter, sócio-diretor da W3Haus (www.w3haus.

com.br), o deslumbre é um sentimento comum quando

entramos em contato com novas tecnologias pela primeira

vez. "Mas o que torna uma tecnologia definitiva é o quanto

ela nos agrega num segundo olhar. Hoje, o Second Life é

lembrado e execrado por todos como um exemplo de #fail.

Poucos, porém, lembram que até a web já levou bomba,

lá pelo final dos anos 90. Para ficarmos num exemplo mais

recente, o Twitter demorou mais de ano para ser entendido

pelo público e virar uma febre. Não podemos analisar uma

tecnologia por si só sem considerarmos o contexto em que

ela está inserida. O que considero que vai ser definitivo

é a interação com objetos virtuais através de câmeras

ou de novos dispositivos. Hoje, o que acho de Realidade

Aumentada? É como os efeitos especiais na década de 70.

Na época, eles também não percebiam o quão tosco eram

esses efeitos, porque o deslumbre de trocar um fundo real

por um virtual, por exemplo, desligava o botão do senso

estético presentes em cada indivíduo. Quais são os caminhos

possíveis? Ou a tecnologia se aprimora e se perpetua com

usos pertinentes. Ou é abandonada e vai para o ferro velho

fazer companhia para Betamax, Second Life..."

"O uso pelo uso sempre vai acontecer, já que a adoção

de toda novidade tecnológica é uma grande oportunidade de

RP para as empresas. Uma coisa diferente é usar realmente

a tecnologia em todo o seu potencial criativo. O Second Life

foi o extremo do uso pelo uso, para a maioria das empresas,

e esses casos sufocaram as iniciativas relevantes de algumas

marcas por lá. O grande problema foi o esforço e a atenção

desproporcional para a audiência daquele ambiente. Não acho

que isso possa acontecer com a RA", finaliza Raphael.
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