
Competição movida a 'downloads' e interatividade 
 
Se na África do Sul a marca do usuário foi o "calaboca Galvão" disseminado pelo Twitter, a 
próxima Copa já será "movida a downloads, interatividade e TV de altíssima definição", 
observa Alberto Blois, diretor da Riosoft. No fim do ano passado, empresas de software do Rio 
e de São Paulo criaram uma aliança para desenvolver soluções - principalmente móveis - para 
os eventos. A união envolve 80 produtores nacionais de software associados das redes TIC na 
Copa (SP), lançada pelo Instituto de Tecnologia de Software e Serviços (ITS), e Rio TI 
Esportes (RJ), criada pela Riosoft.  
 
Como os dispositivos móveis estarão com tudo, TV, redes sociais e geolocalização estarão 
entre os destaques de conteúdo e serviços. "A interação em tempo real do consumidor será 
total", diz Leonardo Queiroz, diretor de top clients da TIM Brasil.  
 
A Oi, patrocinadora oficial da Copa, está investindo em estrutura para suportar o evento e 
oferecer serviços específicos, no modelo de apps - plataformas com diversos aplicativos, que 
estão sendo criados como pilotos. Segundo Pedro Ripper, diretor de desenvolvimento 
tecnológico e estratégia da operadora, é possível imaginar um turista que, ao adotar um chip 
da Oi, passa a ter serviços específicos usando cloud, como a localização dos estádios e pontos 
de interesse ou redes sociais geolocalizadas por país de origem. Este ano, com a plataforma 
disponível, a empresa lançará um edital convidando desenvolvedores de aplicações.  
 
Até mesmo inovações televisivas serão suportadas pela arquitetura em nuvem. O empresário 
Fabio Lima, da Mobz, especializada em cinema sob demanda e transmissão de espetáculos ao 
vivo, coordenou na última Copa os cinemas no Brasil para os quais foram transmitidos via 
satélite 25 jogos ao vivo em 3D de alta definição.  
 
Mas, para adotar o próximo padrão de 3D - o 4K, cuja resolução torna mais viável a 
possibilidade de 3D sem óculos -, é necessário fibra ótica para transmissão e cloud computing 
para compressão. "É possível imaginar a próxima Copa em 3D sem óculos", diz. Ele antecipa 
também a adoção massiva da realidade aumentada, com torcedores interagindo com a 
realidade nos locais dos eventos. Um exemplo: torcedor aponta seu celular para o cobrador do 
pênalti e recebe as estatísticas sobre ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 fev. 2011, Especial Computação em Nuvem, p. 
F10. 


