
Ydreams transforma o virtual em real 
José Miguel Remédio 
 
A história da YDreams começa em meados dos anos 80, quando um grupo de engenheiros 
portugueses acreditaram em sua capacidade de construir uma empresa global baseada, 
inicialmente, em Portugal. Do primeiro navegador com geolocalização para um dispositivo 
móvel na era smartphone à robótica dos tempos atuais, a companhia manteve-se na 
vanguarda da tecnologia, sem perder de vista a sua aplicabilidade. O foco da empresa é, 
essencialmente, melhorar a relação das pessoas com o que as rodeia. Hoje, 80% do negócio 
da YDreams está nas pessoas e no seu comportamento. Para eles, por exemplo, os jornais 
serão interativos, mas não no computador e sim no papel, pois suas páginas serão clicáveis. 
Será possível navegar na internet na mesa do restaurante sim, no tampo da mesa, sem 
carregar devices. Não há limites para esta empresa que está presente no mundo inteiro e 
enxerga o Brasil como um de seus mercados mais promissores. “Não adianta criar algo 
inovador. É preciso saber aplicar a tecnologia à vida das pessoas. Este é o segredo do nosso 
sucesso”, diz o português José Miguel Remédio, head of international operations, um dos 
fundadores da Ydreams e responsável por sua expansão internacional. 
 
Como começou a YDreams? 
 
Foi quando meu sócio, Antonio Camara, voltou do MIT, onde esteve como professor convidado, 
em 2000. Mas a história começa bem antes disso, pois sempre estivemos envolvidos em 
pesquisas dentro de uma universidade em Portugal. Por exemplo: todo o conceito de 
navegação, que hoje é trivial, do Google Earth, nós publicamos no princípio dos anos 90. O 
conceito de ter a informação geográfica toda digital e eu poder navegar, voar sobre os mapas, 
fazer zoom, ver as casas, as ruas, ver a terra. Fomos realmente os primeiros a apresentar 
esse conceito. Quando montamos a empresa, não tínhamos mais uma universidade para nos 
pagar o salário, e buscamos o que nos pareceu mais rentável àquela altura – época em que a 
grande coisa eram os serviços baseados em localização. Ainda não havia celulares com GPS, 
mas já se pensava nisso e também celular como a conexão das pessoas com o mundo. 
Partindo disso desenvolvemos em 2000 algo que foi extremamente revolucionário: fizemos 
para a Vodaphone de Portugal o primeiro navegador com mapas e direções para um 
dispositivo móvel que já existiu. 
 
Vocês patentearam essa tecnologia, na época? 
 
Não patenteamos, estávamos bem no início da empresa. Logo em seguida, surgiram umas três 
ou quatro empresas com financiamento de megaempresas por trás. Aí pensamos: ou 
perdemos o controle ou mantemos a calma e fazemos algo que ninguém mais esteja fazendo, 
algo realmente diferenciador. E fomos para os jogos baseados em localização. No final de 2001 
fizemos o primeiro jogo baseado em localização com uma interface gráfica que permitia, por 
exemplo, cruzar com publicidade e promoção de marketing. Criamos um jogo de espiões 
baseado em localização, no qual a Fnac em Portugal, por exemplo, era um refúgio onde não se 
podia ser atacado. 
 
Foi difícil estar em Portugal e tornar-se uma empresa global? 
 
Não foi tão difícil porque havia muita vontade. A ideia da empresa, logo na sua criação, era 
ambiciosa: queríamos ser uma empresa global e de primeira linha. Uma das coisas mais 
gratificantes de todo esse processo foi provarmos – para nós mesmos e para os nossos 
colaboradores – que é possível realizar as coisas. 
 
Em que momento vocês conseguiram provar isso? 
 
Logo no início, com o navegador. Em 2001, sem nunca ter tido nenhum contato com a 
Motorola, recebemos um relatório da empresa que nos classificava como a companhia de 
referência, em nível mundial, para aplicativos de mapas. Foi a prova de que havíamos chegado 
lá e que poderíamos chegar ao topo. 
 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais



Quando você começou a trabalhar a expansão internacional da YDreams? 
 
Desde 2004, quando mudei para Barcelona e montei o primeiro escritório internacional da 
empresa. Nunca fizemos muito marketing de nós mesmos. Nossa expansão internacional se 
deveu unicamente à qualidade única do que oferecemos. Fomos movidos a demandas e um 
conhecimento de pessoas que viam trabalhos nossos e nos contatavam – da China, dos EUA, e 
de diversos outros países – para fazer coisas únicas e fabulosas. Hoje mantemos escritórios 
em Barcelona, Estados Unidos e Brasil. Em vários outros mercados mantemos parcerias. 
 
O que definiu a necessidade de montar escritórios nesses três países em especial? 
 
A oportunidade de desenvolver mais trabalhos nesses países, ficar mais próximo dos clientes. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, temos hoje um sócio focado numa área muito específica, 
que é um produto para publicidade interativa em cinemas, chamado Audience Entertainment, 
em Nova York. Nosso escritório local evoluiu em 2008 para uma joint venture dedicada 
exclusivamente a um produto. Já a Espanha estava ao nosso lado e é cinco vezes maior que 
Portugal. Foi um bom aprendizado de expansão. Quanto ao Brasil, uma das razões do nosso 
sucesso aqui vem do fato de termos brasileiros trabalhando em Portugal. Eles que foram o 
motor da criação da YDreams no País. Abrimos em 2007, e rapidamente começamos a ter 
clientes importantes como Unilever, Petrobras, Coca-Cola. O primeiro trabalho mais visível foi 
o que deu origem à spin off que temos nos Estados Unidos. Fizemos para a marca Dove, da 
Unilever, algo que nunca havia sido feito. O objetivo era melhorar o retorno da mídia cinema 
para o anunciante, tentando envolver as pessoas na propaganda. Possibilitamos às plateias 
dos cinemas brincar com bolas de sabão que iam caindo na tela, virtualmente. Foi algo 
extraordinário e logo fomos chamados para fazer algo parecido para a Coca-Cola. 
 
Como se define o que a YDreams faz? 
 
As tecnologias mudam muito rápido, então o conceito que melhor nos define é o “Ubiquitous 
Computing”. A computação por todo lado. Fundir tudo o que é virtual com o real. Passa pela 
construção de tecnologias que possam ser ubíquas, inseridas em tudo o que nos rodeia. 
Depende não só de tecnologia, mas de design, de usabilidade, de comportamento das pessoas. 
Está nos ambientes inteligentes. Fez nascer coisas como a realidade aumentada, por exemplo. 
 
Quais são as áreas da YDreams? 
 
Temos três áreas neste momento. A YLife, que se dedica a ambientes inteligentes; a Ylabs, 
que é o laboratório de pesquisa; e temos uma área que se dedica à produção de algumas 
funções que criamos. Como o móvel que idealizamos para a L’Oréal, resolvendo um problema 
básico que eles tinham, que era a necessidade de ampliar as vendas no PDV. Criamos para 
eles o Sensorium, um expositor de perfumes em que se tem uma tela com sensores, com um 
grafismo fabuloso, por meio do qual o consumidor define o perfume que procura. Ao final, 
dentro dos mais de 30 produtos oferecidos, três perfumes se iluminam, que são os que mais 
se adequam ao perfil criado pela consumidora. As quatro primeiras máquinas foram instaladas 
há dois meses na França, na Suíça e em Portugal e houve um aumento de vendas muito 
significativo. Devemos ultrapassar 50 unidades antes do fim do ano e ampliar presença na 
Europa, Estados Unidos e América do Sul. 
 
Essa máquina foi criada com exclusividade para a L’Oréal? 
 
Sim, mas inspirados na mesma tecnologia já criamos outras máquinas, para outros tipos de 
produtos. 
 
Vocês desenvolvem tecnologia tanto para ser usada por marcas no relacionamento com seus 
consumidores como para as áreas industriais. Qual a proporção para cada área? 
Cerca de 80% do nosso foco ainda está nas marcas. 
 
Como vocês chegaram a essa vertente do marketing e das marcas, uma vez que, 
como engenheiros, poderiam ter ido para áreas completamente diferentes? 
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É algo hiperatrativo, dá gratificação imediata e tem a ver com o que consideramos mais 
interessante: pessoas e seus comportamentos. Os projetos que criamos são nossa driving 
force, aquilo que nos puxa para a inovação. Atuar no contexto de marketing das empresas nos 
obriga a ter o imediatismo e a medição de resultados de uma forma muito pragmática. O que 
fazemos para as marcas, no fundo, é uma primeira prova de conceito de inovação. 
 
O projeto da sede do Santander foi o primeiro projeto de robótica de vocês? 
 
O desafio era criar, na sede mundial do Santander, perto de Madri, algo realmente inovador. 
Seria o centro de visitas, onde recebem os melhores clientes, grandes sheiks das Arábias, os 
magnatas. A sede é toda de vidro e tinha vários complicadores, mas tínhamos três dias para 
apresentar um projeto que “desse vida” ao lugar, ao mesmo tempo em que transmitisse os 
valores do banco. Nossa primeira ideia não foi para frente, que era uma árvore robótica cujas 
folhas se moviam a partir da luz do sol e refletiam, no chão, imagens que interagiam com as 
pessoas. Depois de várias reuniões criamos um ambiente em que robôs recepcionam os 
visitantes, em sua própria língua, e os escoltam ao lugar onde desejam ir. Foi a primeira vez, 
em nível mundial, em que robôs autônomos foram utilizados em ambiente comercial/público. 
 
Que projetos vocês estão realizando aqui? 
 
Posso falar de um que estamos realizando agora, que é o museu da Bohemia, em Petrópolis 
(RJ), que deve ser inaugurado no início do ano que vem. Vai ter tudo em termos de tecnologia. 
Não posso dizer o que, mas será claramente a referência de museu moderno e centro de 
experiência no Brasil. Outras grandes coisas virão, muito em breve. 
 
Vocês estão entrando em algum novo mercado? 
 
Neste momento temos como foco principal o Brasil e temos interesse na Turquia, um mercado 
interessante. E ampliaremos para Estados Unidos e Europa. 
 
Em publicidade, o que representa o futuro? 
 
É proporcionar uma experiência com a marca por meio da mídia. No cinema, na leitura da 
revista, na TV. A realidade aumentada, por exemplo, ainda pode ser muito explorada, 
misturando o físico com o virtual. Uma pessoa poderá experimentar roupas dentro de casa, de 
maneira realista, usando a câmera como elemento de comunicação nos dispositivos, inclusive 
na TV. O controle remoto é algo que deve desaparecer. No futuro poderemos usar os gestos 
para mexer na TV. Aliás, ele está sempre desaparecendo debaixo do sofá. 
 
Qual é o segredo da YDreams? 
 
Há alguns anos estive com o cientista chefe da Kodak, que liderava uma equipe de dezenas de 
engenheiros, trabalhando com o que se chama de computação estéril – poder controlar 
máquinas em ambientes estéreis como salas de operação, salas de processadores, onde se lida 
com biotecnologia e não se pode tocar em nada, sob risco de contaminação. E ele ficou 
espantado porque no fundo era o que fazíamos, com nossos projetos de controle gestual. 
 
Como nós, com meia dúzia de pessoas, conseguíamos fazer coisas úteis para as pessoas 
utilizarem, e ele, com tanta tecnologia e tantas pessoas, não conseguia mostrar nada em 
termos de aplicações finais. No fundo, esse é o segredo. E aí entram a publicidade e as 
marcas, que nos forçam a resolver problemas de maneira imediata. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 5 set. 2011, p. 13 
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