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THAIS DE LUNA

T
ransformar qual-
quer superfície em
sensível ao toque
como a tela holo-
gráfica 3D usada

por Tom Cruise no filme Mino-
rity Report parecia uma ideia
que não sairia tão cedo das sa-
las de cinema. Uma equipe de
cientistas da Universidade Car-
negie Mellon, nos Estados Uni-
dos, porém, tornou isso possí-
vel. Um grupo de especialistas
em software desenvolveu o sis-
tema OmniTouch, que faz com
que diversas superfícies se tor-
nem touchscreen. O protótipo
usa um picoprojetor (projetor
portátil) para exibir a interface
de dispositivos como note-
books e celulares em locais co-
mo paredes, mesas e o próprio
corpo da pessoa. Para identifi-
car o toque de um indivíduo, o
sistema conta com uma câme-
ra 3D de curto alcance. Esse
projeto foi apresentado recen-
temente no 24º Congresso Anu-
al de Software de Interface para
Usuários em Santa Bárbara, na
Califórnia.

Desenvolvido em parceria
com a Microsoft Research, o
sistema sabe diferenciar quan-
do alguém toca a superfície ou
quando a pessoa está apenas
com a mão apoiada sobre a
área disponível, garante Hrvoje
Benko, um dos autores do estu-
do e integrante do Grupo de
Pesquisas de Interação Natural
da empresa de Bill Gates, ao
Jornal do Commercio. “Nosso
protótipo permite ao usuário
fazer com que diversos locais
se tornem interfaces interati-
vas sensíveis a multitoques”,
detalha. Ele conta que o dispo-
sitivo é carregado por eletrici-
dade, ao ser conectado ao
computador por um cabo USB.

Em comunicado à impren-
sa, outro autor da pesquisa,
Chris Harrison, do Instituto de

Interação Humano-Computa-
dor da Universidade Carnegie
Mellon, ressalta que essa é
uma alternativa para a intera-
ção móvel elaborada para “ex-
plorar as imensas áreas que o
mundo real fornece”. “Se nós
podemos nos apropriar desses
lugares, temos como manter
todos os benefícios da mobili-
dade, ao mesmo tempo que
expandimos a capacidade in-
terativa. Isso, porém, requer
um sistema de detecção sofis-
ticado, bem como aparelhos
de qualidade”, comenta. Ele
adverte que, para o sistema ser
realmente móvel, precisa ou
caber no bolso ou ser usado
junto ao corpo, como a câme-
ra e o sensor de seu projeto –
que ficam acoplados a uma es-
trutura de metal colocada so-
bre os ombros das pessoas.

SUCESSO. O grupo de pesqui-
sadores fez testes com 12 pes-
soas, com idades entre 23 e 49
anos, para avaliar se o siste-
ma fornecia interação em três
tipos de superfícies: o corpo,
objetos segurados nas mãos
(como cadernos) e em bases
fixas no ambiente. Em 96,5%
das vezes que as pessoas cli-
caram ou fizeram movimen-
tos com os dedos sobre o lo-
cal determinado, o sistema
detectou corretamente o to-
que. No estudo, os cientistas
alertam que a câmera captura
movimentos apenas a 20cm
de distância dela, motivo pe-
lo qual optaram por encaixar
a estrutura de metal no corpo
do usuário.

Como o projeto ainda está
em fase de testes, seu uso está
restrito à conexão com desk-

tops e notebooks. “Mas é tecni-
camente possível imaginar que
tal combinação de câmera com
projetor possa ser ligada a uma
variedade de dispositivos que
usamos hoje, como celulares e
tablets”, assegura Benko. Ele
diz que se surpreendeu ao ver o
quão bem o sistema funciona.
“No começo, não tínhamos
certeza de que o OmniTouch
sequer daria certo. Esperáva-
mos apenas poder demonstrar
a ideia, mas em nosso experi-
mento final os usuários chega-
ram bem perto da precisão de
usar uma tela sensível ao toque
como as que existem atual-
mente”, comemora.

O especialista em meios
eletrônicos interativos Marce-
lo Knörich Zuffo, professor da
Escola Politécnica da Univer-
sidade de São Paulo (Poli-
USP), comenta que atualmen-
te existem cada vez mais pro-
dutos tecnológicos sensíveis
ao toque e que essa função é
importante para aumentar a
interatividade entre computa-
dores e seres humanos. “O
problema a ser resolvido é o
rastreamento preciso da ponta
dos dedos ou de outros obje-
tos, como lápis ou canetas. Es-
sa questão fica ainda mais difí-
cil quando temos múltiplas
pontas para detectar”, explica.

Para Zuffo, o sistema desen-
volvido na Universidade Car-
negie Mellon é interessante
por usar microprojetores, que
podem ser levados para qual-
quer lugar. “Mas sistemas des-
se tipo não funcionam a céu
aberto, pois a potência de pro-
jetores pequenos é muito bai-
xa”, alerta o professor. 

PROJETO BRASILEIRO. No Brasil,
também há um projeto de su-
perfície sensível ao toque ba-
seado em uma câmera que
captura o movimento dos
usuários. O software, desenvol-
vido na Universidade Federal

do Rio de Janeiro (UFRJ), cha-
ma-se Cartaz Interativo e foi
criado por três amigos que se
graduaram no curso de enge-
nharia eletrônica e de compu-
tação. O sistema consiste em
uma superfície determinada,
que pode ser uma vitrine, um
quadro – como um quadro-ne-
gro de escola –, uma mesa ou
um piso interativo, e uma câ-
mera com sensor de movimen-
tos. “Mas não é a superfície que
é especial, e sim a câmera. Ela
envia para o software o local
que a pessoa está tocando e,
com essa informação, o usuá-
rio consegue executar coman-
dos na tela”, descreve Simon
Medeiros Soares, mestrando
em engenharia com ênfase em
realidade virtual pela UFRJ e
um dos inventores do produto.

Foi Soares quem sugeriu a
ideia do sistema, que come-
çou a ser elaborado em 2008.
“Tive contato com uma em-
presa de publicidade que me
pediu para elaborar uma solu-
ção de interatividade parecida
com a que acabamos desen-
volvendo. Percebemos, então,
que essa tecnologia poderia
ser aplicada em diversas áreas
além do mercado publicitá-
rio”, relata. Ele afirma que é
viável usar seu projeto para
funcionar como o protótipo
do OmniTouch e extrair ima-
gens de um celular ou tablet
para projetar em uma parede,
por exemplo, transformando-
a em uma tela interativa.

O dispositivo brasileiro, que
não é portátil como o norte-
americano, foi apresentado em
outubro na Exposição Cartaz
em Cartaz de Fernando Pimen-
ta, no Rio de Janeiro, e chamou
a atenção do público. “Produzi-
mos quatro telas sensíveis ao
toque para o artista gráfico. A
ideia era que cada pessoa pu-
desse criar seu próprio cartaz,
se sentindo artista por um dia”,
descreve Soares.

FACILIDADES - Cientistas norte-americanos criam sistema que transforma as mais variadas superfícies
em touchscreen. A partir de um projetor portátil, dispositivo parece elemento de ficção científica

Benko: ‘No começo, esperávamos apenas poder demonstrar a ideia’

ARQUIVO PESSOAL 

iTunes
chega ao
Brasil na
quinta
ATAIDE DE ALMEIDA JR.
LUIZ PRISCO

O País ganhará na quinta-
feira a versão brasileira de
uma das maiores lojas on-li-
ne de aplicativos, músicas e
vídeos do mundo, a iTunes
Store, da Apple. Esse tipo de
serviço está causando um
verdadeiro rebuliço na in-
dústria de entretenimento,
principalmente a fonográfi-
ca. Não é por menos. Segun-
do o último relatório da con-
sultoria Gartner, a comer-
cialização de músicas em
formato digital no mundo
vai chegar a US$ 6,3 bilhões
neste ano e pode alcançar
US$ 7,7 bilhões em 2015.
Enquanto isso, os tradicio-
nais CDs cada vez mais per-
dem terreno. A companhia
de análise da dados Strategy
Analytics aponta que, nos
Estados Unidos, as vendas
digitais vão ultrapassar a
realizada por meios físicos
em 2012.

A chegada da iTunes
Store deve contribuir para
a substituição dos CDs,
que também ocorre no
Brasil. De acordo com a Fe-
deração Internacional da In-
dústria Fonográfica, há 25
sites que vendem músicas
no País. Os preços variam de
R$ 0,99 por faixa a R$ 30 para
álbuns completos. O estu-
dante Igor Xavier, 28 anos,
aprova a chegada da loja da
Apple no Brasil. “Além de fa-
zer uma compra legal, sei
que terei uma faixa com boa
qualidade de áudio. Quando
se faz download de sites
gratuitos, pode-se deparar
com versões de demonstra-
ção ou em processo de fina-
lização e ainda há o risco de
se baixar um vírus”, afirma.
Atualmente, ele usa uma
conta americana e paga em
dólar para usufruir dos ser-
viços do iTunes.

■ APPLE

■ SMARTPHONES

CECILIA PINTO COELHO
E ATAIDE DE ALMEIDA JR.

Muitos brasileiros estão
trocando o celular tradicio-
nal por um smartphone. O
Motivo? Mobilidade, conec-
tividade e status. Um estudo
feito pela Ipsos MediaCT
apontou que 19 milhões de
brasileiros já são usuários de
smartphones. “As pessoas es-
tão antenadas com as mu-
danças tecnológicas e que-
rem fazer parte disso. A tec-
nologia não é mais um sim-
ples gadget, mas um item de
interação social”, comenta o
gerente de produtos da
Nokia, Vinícius Costa

A estudante Júlia Sá Rodri-
gues, 16 anos, não se arre-
pende de ter adquirido um
celular inteligente. “Posso
entrar no Facebook, pesqui-
sar, ler um livro on-line. Faço
um monte de coisas que an-
tes eu não conseguia”, conta
a jovem. “Também acho legal
editar fotos – mudar a cor,
recortar, colocar moldura, e
ajustar a imagem. Costumo
mexer nas fotos antes de pu-
blicá-las”, completa.

João Stricker, diretor co-
mercial para o Brasil da Re-
search in Motion – fabricante
do Blackberry –, acredita que
o modelo veio para ficar e es-
tá cada vez mais popular en-
tre os brasileiros. “Brasileiros
são early adopters (pode ser
entendido como caçadores
de novidades) e reconhecem

qualidade. Não têm medo de
experimentar, gostam de no-
vidades e simplesmente que-
rem o melhor”, avalia.

A diretora da regional Cla-
ro do Centro Oeste, Soraia
Tupinambá, explica que o

consumidor busca acessibi-
lidade e conectividade. “O
cliente tem mobilidade ago-
ra para acessar a internet. A
grande alavanca para uso
desse tipo de celular é o
acesso à web e às redes so-

ciais. Permite interação full
time”, conta.

“Hoje, quando o consumi-
dor pensa em telefonia mó-
vel, antes de pensar no pla-
no, ele já pensa no modelo
que quer ter, seja um iPhone,
um Galaxy,  ou um iPad. O
aparelho voltou a ser objeto
de status e desejo”, comple-
mente Maxim Medvedovsy,
diretor de segmentos de va-
rejo da Oi

ESCOLHA CERTA. João Truran,
diretor regional da Vivo no
Centro Oeste, dá algumas di-
cas para aqueles que irão in-
vestir no primeiro celular in-
teligente. Para ele, é impor-
tante identificar o serviço
que cada um usa com maior
frequência. “Os profissionais
liberais dão preferência aos
e-mails.  Outros,  mandam
muitas mensagens e optam
por versões com teclados. E
aqueles que se conectam à
internet, olham mais a tela
do celular e a qualidade da
imagem”, explica.

Para o gerente de produ-
tos da Nokia, Vinícius Costa,
o modelo também pesa na
hora de optar pelo primeiro
smartphone. “Um design
atraente conta bastante na
avaliação do consumidor,
mas ele deve ficar atento a
aspectos como a usabilidade
do aparelho. Deve escolher
um do qual possa desfrutar
ao máximo, de acordo com
suas necessidades”, afirma.

DA REDAÇÃO

Do celular tijolo ao smartphone, o mundo da tecno-
logia avançou a passos largos, tanto no design quanto
na conectividade. Atualmente, o sistema de redes que
rege a telefonia móvel oferece, inclusive, acesso irrestrito
à web. Entre as opções de dispositivos que permitem
transferência de dados – e de voz – entre o aparelho e a
estação rádio base, é possível traçar um padrão evoluti-
vo, o qual evidencia a tendência de inclusão digital do
mercado. Tecnologias como Edge, 3G, LTE e WiMAX es-
tão entre as principais alternativas dentre as platafor-
mas existentes.

Para a Anatel (Agência Nacional de Telecomunica-
ções), a segunda geração ainda representa mais de 80%
do mercado de telefonia móvel. No entanto, a tecnologia
3G ganha espaço a ritmo acelerado. Em novembro do
ano passado, o número de celulares da terceira geração
era de 17,6 milhões. Em outubro deste ano, 36,5 milhões,
15,8% dos 232 milhões de celulares no País.

Leonardo Ladeira, diretor de tecnologia da agência
digital WebAdvisor, confirma que a terceira geração es-
tá se solidificando no País desde quando foi implanta-
da, em 2007. Os celulares 3G permitem ao usuário na-
vegar e fazer buscas na web, gerenciar e reproduzir ar-
quivos multimídia, jogar e até assistir TV pelo apare-
lho móvel.

Na palma da mão
CONECTIVIDADE

Meu primeiro aparelho inteligente
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 dez. 2011, Seudinheiro, p. B-5. 




