
Integração com mobilidade 
MAURENILSON FREIRE 

A
n t e v e r os 
problemas numa 
turbina de hi-
droelétrica com 
15 metros de diâ-

metro há pouco tempo era al-
go impossível. Quando um sis-
tema desses apresentava de-
feito, havia a necessidade de 
deslocamento de maquinário 
e pessoas, gerando custos ele-
vados. Hoje, o 3D deu um jeito 
nisso e consegue construir 
uma turbina na tela do com-
putador, mas não pense na-
quele efeito visual que dá a 
impressão de que um perso-
nagem ou algum objeto vai 
saltar da tela. A grande estrela 
aqui são os programas do tipo 
CAD (Desenho Assistido por 
Computador, na tradução pa-
ra o português) e dos que fa-
zem modelagem em três di-
mensões - como os usados na 
criação de personagens de de-
senho animado. Juntos, esse 
mercado deve movimentar 
mais de US$ 5 bilhões no 
mundo, segundo a empresa de 
pesquisas Jon Peddie. 

E é de olho nesse setor, com 
projeção de dobrar o cresci-
mento em 2012, que as em-
presas investem cada vez mais 
em inovações. Durante o Au-
todesk University, realizado 
em São Paulo pela Autodesk, 
líder no desenvolvimento de 
programeis para o segmento, a 
novidade ficou por conta de 
um sistema capaz de integrar 
os principais softwares da em-
presa e dar mobil idade ao 
usuário. Com a tecnologia 
BIM [Building Information 
Modeling ou, em português, 
Modelagem de Informação da 
Construção), a intenção é ge-
renciar as etapas que envol-
vem o processo de planeja-
mento de uma edificação, por 
exemplo, partindo da planta 
até a conclusão da obra. Além 

TRABALHO 

Mercado exige formação 
Imagine uma bela cifra saltando aos 

seus olhos. Essa é a realidade dos desbra-
vadores da tecnologia em três dimensões, 
no Brasil e no exterior. Quem começa a 
trabalhar na área ganha cerca de R$ 3 
mil. Isso, sem deixar de citar casos de su-
cesso, como o do carioca Krishnamurti 
Martins Costa. Formado em Artes Visuais 
pela Universidade de Brasília (UnB), ele 
investiu nos trabalhos com 3D, mudou-se 
para os Estados Unidos, e hoje faz anima-
ções para o cinema. Entre os sucessos, es-
tão Transformers, Barnyard e Rango. 

Porém, não é necessário ir muito lon-
ge para progredir na carreira. Algumas 
empresas de games já se instalaram no 
País, como Blizzard e Ubisoft, e come-
çam a abrir espaço para o mercado de 
profissionais em 3D. As áreas com opor-
tunidade de trabalho são infinitas. Jo-
gos, design, arquitetura, moda, entrete-
nimento, engenharia, cinema, automo-
bilismo, aviação, indústrias de brinque-
dos e até medicina dependem de espe-
cialistas em terceira dimensão. 

O professor do curso de jogos digitais do 
Instituto de Educação Superior de Brasília 
(Iesb), Felipe Ferreira Costa, 30 anos, obser-
va o crescimento do mercado de trabalho 
voltado para a tecnologia. Ele revela que 
cada empresa adota um critério na hora 
de contratar. "Hoje, o que pesa é o portfólio. 
Se a pessoa sabe mexer na ferramenta, ele 
consegue emprego. Algumas empresas exi-
gem que ele seja graduado em artes plásti-

cas ou em artes digitais. Outras, pedem ex-
periência no mercado", afirma. 

O professor declara que o mercado 
ainda é recente e, por isso, ser assalaria-
do é um privilégio de empresas que já se 
firmaram no ramo. "O mais comum é 
trabalhar como freelancer (profissional 
autônomo). Geralmente, quando tem 
um projeto de 3D, a empresa procura 
pelo portfólio que mais se encaixa no 
perfil e contrata por um tempo e salário 
definidos."Mas quando o assunto é es-
tágio, o funil do mercado fica mais 
apertado. O professor justifica as raras 
oportunidades com a falta de pessoas 
profissionalizadas. 

CAPACITAÇÃO. A tecnologia 3D é o foco de 
21 % dos alunos de cursos de jogos eletrô-
nicos, segundo estudo de 2008 da Asso-
ciação Brasileira das Desenvolvedoras 
de Jogos Eletrônicos (Abragames). Há 
três anos, o DF representava 3% dos cur-
sos oferecidos no País. Atualmente, Bra-
sília já acompanha o ritmo de cresci-
mento em terceira dimensão. Cinco fa-
culdades e, no mínimo, quatro cursos 
técnicos oferecem especialização na 
área. "As pessoas estão se profissionali-
zando muito mais e os cursos que sur-
gem em Brasília abrangem as oportuni-
dades de trabalho", observa Felipe. 

O estudante de ensino médio Leon 
Fonseca, 18 anos, é aluno de um curso téc-
nioo-de ilustração e já sabe onde vai apli-

car o conhecimento em 3D: no design de 
moda. "No meu curso todo mundo quer 
trabalhar com games. Eu prefiro planifi-
cação em 3D para o design de roupas. 
Posso ver como fica a peça em 360o", expli-
ca. Ele está no terceiro módulo, de um to-
tal de sete, e já sonha com o retorno finan-
ceiro. "Ouvi várias vezes a história de uma 
pessoa que fez o curso, abriu uma empre-
sa na Europa e está ganhando R$ 30 mil 
por mês." 

O perfil dos alunos é diverso: vai de 
jovens em primeira graduação a adul-
tos prestes a investir na paixão e largar 
o emprego tradicional. O bancário Wi-
lliam Gomes, 33 anos, é formado em 
programação e agora pode realizar o so-
nho antigo de fazer uma pós em jogos 
digitais. "É uma mistura de paixão por 
jogos com a vontade de seguir uma área 
que eu sempre quis", revela. "Mas tenho 
que pensar bem antes de partir para 
uma nova aventura. Por enquanto, é 
mais hobby e diversão", avalia. 

No caso do colega de classe Kennis-
ton Arraes Bonfim, 32 anos, a pós o 
ajuda a se atualizar no mercado de 
trabalho. Ele é um dos fundadores e at-
ual sócio da empresa de desenvolvi-
mento de jogos Dynamic Light Studios, 
instalada em Brasília. "Com a espe-
cialização, espero ter um crescimento 
maior da empresa. Busco mais atuali-
zação de mercado do que técnica, que 
já domino", afirma. (M.F.) 

disso, a BIM permite que 
qualquer pessoa envolvida no 
processo tenha acesso aos da-
dos técnicos, oferecendo 
maior rapidez na tomada de 
decisões. 

Para livrar de vez o estigma 
de que os softwares do tipo 
CAD são apenas para super-
computadores , a Autodesk 

apresentou duas soluções 
que vão trazer mais mobili-
dade ao usuário. A primeira é 
uma solução que roda nas 
nuvens. Com o Autodesk 
Cloud, são 3GB de armazena-
mento disponíveis nos servi-
dores da empresa, para aces-
sar arquivos de qualquer má-
quina que esteja equipada 

com o sistema. 
"Com essa funcionalidade, 

demostramos o compromisso 
ainda maior em ajudar os 
clientes a resolverem os desa-
fios de projeto e engenharia 
do mundo", af irmou Amar 
Hanspal, vice-presidente sê-
nior de Soluções de Platafor-
ma e Negócios Emergentes da 

Autodesk. Para facilitar ainda 
mais, integrado ao serviço de 
cloud computing está o Auto-
CAD WS, que possibilita ao 
usuário o acesso aos projetos 
por meio de um aplicativo pa-
ra iPhone ou iPad. 

TRÊS DIMENSÕES. Com previsão 
de movimentar no ano que 

vem mais de US$ 250 milhões 
no mundo, o 3D também está 
no foco das empresas. O uso 
de softwares para esse fim per-
mite conceber, modelar e tes-
tar projetos de móveis, prédios 
e até mesmo hidroelétricas, 
por exemplo, além de ajudar a 
cortar custos. Na indústria au-
tomobilística, esses progra-
mas são utilizados para substi-
tuir parte dos crash-tests -
aquelas provas nos quais são 
colocados bonecos dentro dos 
carros para simular vários ti-
pos de acidentes. 

"O 3D está presente em 
mais coisas do que a gente 
imagina. Em medicina, exis-
tem cirurgias que são feitas 
com visualização 3D, com um 
nível de detalhes muito 
maior. No mercado publicitá-
rio, as propagandas de carro 
quase não usam modelos 
reais. O que vemos é o veículo 
em 3D", explica Maurício 
Fonteles, sócio da escola de 
audiovisual Ozi. 

A indústria do entreteni-
mento também é responsável 
por grande parte do sucesso 
desses softwares. Segundo os 
analistas da Jon Peddie, até 
2014 o mercado desses aplica-
tivos vai crescer 17,4%, sendo 
impulsionado pelo aumento 
das companhias de animação. 
"O meu contraponto é que os 
softwares deles não são acessí-
veis. Deveriam desenvolver 
um software livre para quem 
está começando e quer apenas 
conhecer. Essa possibilidade é 
interessante, porque depois, a 
pessoa pode partir para um 
programa pago e mais com-
pleto", afirma Fonteles. 

Parece que realmente para 
a criação de fluxos de traba-
lho baseados em modelos di-
gitais na área da construção, 
da engenharia, do entreteni-
mento ou da indústria, o 3D 
oferece oportunidades infini-
tas de criação. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25 out.  2011, Seudinheiro, p. B4.




