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Divulgação

OS GOIANOS Rodrigo Cerqueira e Raul Filho, da yellowBird Brasil, com suas câmeras Ladybug 3 e 2 em mãos

Divulgação

DOT: aparato para vídeo 360o da Kogeto se adapta ao iPhone 4

LADYBUG: utilizada por

yellowBird e Veja 360
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Vídeos em 360o, o futuro do audiovisual
Tecnologia de realismo virtual ganha espaço ao permitir a contemplação de cena completa em movimento

Carlos Alberto Teixeira
cat@oglobo.com.br

● Imagine segurar seu tablet ou
smartphone e assistir a um fil-
minho como se você estivesse
dentro de uma “bolha” de ví-
deo. Complicou? Então pense
num projetor de vídeo dentro
de uma esfera, projetando um
filme que se espalhe por toda a
parede interna desse globo, e
você dentro dessa esfera
olhando para todos os lados,
para cima e para baixo e vendo
a cena inteira em movimento. É
isso. Girando o corpo e mo-
vendo seu dispositivo, você ex-
plora uma cena dinâmica à von-
tade. Funciona também na tela
do seu PC, arrastando o mouse
para controlar a visualização.

O nome dessa tecnologia é
vídeo 360o, e um dos líderes
nessa nova bossa é a yellowBird,
jovem empresa holandesa nas-
cida em Groningen, cidade no
norte da Holanda, com filiais em
Londres e em Goiânia. A yB
<www.yb.nl> oferece uma solu-
ção de ponta a ponta, ou seja,
desde a captura das imagens até
sua exibição e distribuição.

— Filmamos, editamos, desen-
volvemos e distribuímos concei-
tos interativos em 360o junto com
as mais progressistas agências,
emissoras e marcas pelo mundo
afora — diz Marc Groothelm,
criador da yellowBird e atual
diretor geral da empresa.

Estratégia é lançar
aplicativos para smartphone

Fundada em 2009, a yB passou
seus dois primeiros anos resol-
vendo os intrincados problemas
inerentes à produção, playback e
distribuição de sua tecnologia de
vídeo 360o. Groothelm percebeu
o potencial de crescimento do
setor visando à audiência on-line.
No fim de 2010, a empresa co-
meçou a distribuir seu conteúdo
360o e imediatamente agitou a
blogosfera, chamando a atenção
da ávida indústria digital.

— Valeu a pena nosso esmero
inicial com a questão da qua-
lidade — lembra Groothelm. —
Logo depois do lançamento, vi-
mo-nos sob os holofotes, sendo
chamados para produzir comer-
ciais para as mais famosas mar-
cas do mundo. E continuamos na
liderança nesse setor.

Mas a yB não é o único player
global nesse promissor merca-
do. Concorre com a Immersive
Media <immersivemedia.com>,
que, mesmo tendo fechado e
reaberto, é forte no setor.

Aqui no Brasil, a yB é dirigida
por dois empresários goianos —
Rodrigo Cerqueira, 39 anos, di-
retor comercial e estratégico da
yB Brasil, e Raul Filho, 33 anos,
diretor de produção.

— Nosso primeiro contato
com a matriz foi em julho de
2010. Ficamos sabendo que a
Immersive Media (IM), empresa
que representávamos no Brasil
e que criou a tecnologia do
Google Street View, iria fechar
as portas — diz Cerqueira.

Depois, a IM reabriu, e a todo
vapor. Já a filial brasileira da yB,
onde trabalham seis pessoas di-
retamente e dez indiretamente,
realizou projetos para empresas
como TV Globo, Ambev, Procter
& Gamble e Embratur, além de
vários estudos internos.

— Vamos abrir escritórios
no Rio e em São Paulo em 2012
— revela Cerqueira.

No mundo, setor
movimenta US$ 20 milhões
No Brasil, a yB deve terminar o

ano com um faturamento de
aproximadamente R$ 2 milhões.
No mundo, o mercado de 360o

movimenta mais de US$ 20 mi-
lhões.Umadasprimeirasvitórias
da yB foi ter seu player de vídeo
360o homologado pelo YouTube
para ser integrado aos canais do
site. É o único player externo do
YouTube. Graças a este player, o
internauta pode navegar esferi-
camente pelo vídeo usando o
mouse. “É como um Google Stre-
et View, só que para vídeo”, des-
creveu um analista.

A yB preparou também fun-
ções para construir aplicativos
para iOS e Android, como se
pode ver no vídeo em que Ri-
chard Nockles, diretor de criação

da yB, mostra a tec-
nologia em um iPad
(b i t . ly /dm_r ic) .
Atualmente, o con-
teúdo da yB pode ser
exibido em: iPho-
ne/iPad/iPod touch,
web, no Facebook,
no YouTube, em al-
guns aparelhos An-
droid e offline, através de um
componente Adobe AIR.

O cofundador da yB Rafaël
Redczus começou a se interessar
por tecnologia 3D em 1999, quan-
do desenvolveu um método para
criar uma imagem estática 360o.
Redczus e Groothelm se conhe-
ceram em 2005 e fundaram a
yellowBird em março de 2009.
Hoje, Groothelm está à frente da
yB como diretor-gerente e Redc-
zus não está mais envolvido ope-
racionalmente — ele toca uma
agência de marketing,.

O portfólio da yB é de tirar o
fôlego. Acompanhe uma bela
aeromoça num tour pelo Airbus
A330 da australiana Virgin Blue
<bit.ly/dm_vir> ou preste um
tributo à caneta Mont Blanc,
escalando o monte homônimo
<bit.ly/dm_mon>.

Para girar a câmera ao assistir
a estes vídeos, basta clicar na
tela de exibição e mover o cursor
de modo a girar o ponto de
visada dentro de uma esfera ima-
ginária. Logo abaixo da tela de
exibição existe uma outra janela,
mais comprida, que mostra uma
versão horizontalmente defor-
mada do vídeo — a vista cha-

mada “unwrapped”
(desembrulhada).
Clicando em um pon-
to dessa segunda ja-
nela, o vídeo 360o po-
siciona-se no ângulo
correspondente à po-
sição clicada.

No Brasil, a yB foi
a responsável pelas

duas únicas transmissões ao
vivo em vídeo 360o, sendo uma
delas a Skol Sensation 2011,
com quase um milhão de vi-
sitantes. Produziu também a
experiência da Embratur cha-
mada BrazilTour360, única no
mundo — uma viagem inte-
rativa pelo Brasil, conhecendo
Rio, Cuiabá/Pantanal, Curiti-
ba/Foz, Manaus/Amazônia e
Salvador (bit.ly/dm_br).

O nicho do vídeo 360º na-
cional é também atendido por
outra empresa, a Veja 360 <ve-
ja360.com.br>, esta totalmen-
te brasileira. Criada em 2008
por Charles Boggiss, com 33
anos, a Veja 360 fez seu pri-
meiro trabalho, em parceria
com a Total TI, para o recém-
inaugurado Centro de Opera-
ção da Prefeitura do Rio de
Janeiro. A empresa atua em
Rio, São Paulo, Curitiba, Flo-
rianópolis e África do Sul.
Atuou também no Rock in Rio,
produzindo um tour virtual pe-
la Cidade do Rock. Leia a ma-
téria completa, as entrevistas
na íntegra, veja mais links e
incríveis apps usando o QR
code acima.

Ladybug, a rainha das
câmeras de campo esférico

Dispositivo canadense faz sucesso

● O dispositivo usado pela
yellowBird e pela Veja 360
para capturar vídeos 360o é
uma adaptação da policâ-
mera Ladybug, produzida
pela canadense Point Grey
<ptgrey.com>. Ela é ofere-
cida no site oficial em duas
versões: Ladybug 2 e La-
dybug 3.

A câmera pode operar de
várias maneiras: montada
numa mochila, sobre um au-
tomóvel, ou de ponta ca-
beça, pendurada por baixo
de um helicóptero ou um
balão, conectando-se via Fi-
r e w i r e ( v e j a < p t -
grey.com/demo_dvd>).

Cada dispositivo é com-
posto por seis câmeras So-
ny de 2.0MP (totalizando
12MP), cinco dispostas la-
teralmente e uma vertical,
formando um cabeçote ca-
paz de capturar uma “es-
fera” quase completa de
vídeo (pouco mais de 80%
do esferoide), excetuando-
se a base do aparelho. Nos
vídeos 360o, o ponto cego
da esfera geralmente é pre-
enchido com uma logo-
marca, situada no “chão”
da bolha. Ou então no “te-
to”, caso a câmera esteja
pendurada.

A yB optou por dar um
passo a mais e está desen-
volvendo lentes HD (high
definition) para usar em
suas câmeras.

— Isso vai permitir cap-
turar vídeo em 4K e até em
6K — diz Rodrigo Cerquei-
ra, referindo-se aos padrões
de altíssima resolução para
filmes digitais.

O processo de produção de
conteúdo usando uma Lady-
bug pode ser visto no You-

Tube, em <bit.ly/dm_lbfunc>.
No evento ACM SIGGRA-

PH 2011, em agosto, em Van-
couver (Canadá), foi apre-
sentada a nova versão do
dispositivo — a Ladybug 5
— em que cada câmera tem
5MP, totalizando 30MP, com
conectividade USB 3.0.

Já no departamento dos
portáteis, uma pequena
guerra está sendo travada
entre duas empresas ame-
ricanas que lançaram mi-
nicâmeras de vídeo 360o

acopláveis a smartphones,
permitindo ao usuário co-
mum gerar filmes “esféri-
cos” a baixo custo.

Uma dessas empresas é
a EyeSee60, que produz o
acessório GoPano <gopa-
no.com>, disponível em
duas versões: GoPano mi-
cro (US$ 79,95), para iPho-
ne 4, e GoPano plus (US$
699), compatível com cen-
tenas de câmeras digitais
convencionais.

A outra é a Kogeto <ko-
geto.com>, que produz o
Dot (US$ 79), uma lente pa-
norâmica 360o que se aco-
pla ao iPhone 4. (C.A.T.)

Frota de 17 navios tenta
conter mancha de óleo
Vazamento na Bacia de Campos ainda é estimado
em até 650 barris. Chevron suspende perfuração

● Parece estar sob controle a
mancha de petróleo que desde
quarta-feira pode ser vista no
litoral norte do Estado do Rio,
a cerca de 120 quilômetros da
costa. Segundo a Chevron, em-
presa americana que opera o
campo Frade, de onde o pe-
tróleo está vazando, o volume
total do vazamento continua-
va estimado ontem em até 650
barris — mesmo volume da
véspera. Em nota, a Chevron
informou ainda que mantém
uma frota de 17 navios de
apoio, alguns da própria em-
presa e outros cedidos por
companhias do setor que tam-
bém atuam na Bacia de Cam-
pos, trabalhando na operação
de controle da mancha.

O campo Frade fica a 370
quilômetros a Nordeste da
costa do Estado do Rio, a
cerca de 1.200 metros de pro-

fundidade, e produz diaria-
mente cerca de 79 mil barris
de petróleo. O vazamento foi
detectado na véspera da pas-
seata que reuniu no Centro do
Rio 150 mil pessoas, em pro-
testo contra o projeto de lei
que prevê redução nos re-
passes de royalties para o
Estado do Rio.

O motivo do vazamento ain-
da está sendo investigado.
Mas, segundo a companhia, as
inspeções feitas no local mos-
tram que o vazamento não es-
taria relacionado às atividades
de produção, por isso o campo
continua produzindo normal-
mente. Apenas as atividades
de perfuração de poços vizi-
nhos foram paralisadas, já que
a origem do petróleo seria uma
falha na superfície do fundo do
mar, que ficaria próxima a um
ponto de perfuração. ■
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 nov. 2011, Economia, p. 24.
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