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RESUMO
Atualmente, com a existência de diversos meios de comunicação cada vez
mais evoluídos, a variedade de interações entre usuários e computadores se tornou
algo sem limites para a imaginação. Através do uso da mídia cruzada e da realidade
aumentada, pessoas são capazes de se comunicar e executar tarefas por meio de
diferentes dispositivos com a possibilidade de integrar parte do mundo real ao
mundo virtual. Este trabalho tem por objetivo analisar a integração de catálogos de
produtos desenvolvidos em mídia impressa com recursos de realidade aumentada e
de mídia cruzada e auxiliada por códigos bidimensionais, visando melhorar a
experiência de uso. Para tanto, constrói-se um protótipo que integra mídia cruzada e
realidade aumentada a um catálogo comercial, que é acessado por uma versão
modificada do software de código aberto gerador de realidade aumentada AndAR na
plataforma móvel Android. Este protótipo é alvo de experimentos que visam
compreender a perspectiva dos usuários neste novo paradigma de comércio
eletrônico.

Palavras Chaves: mídia cruzada; realidade aumentada; Android, comércio
eletrônico.

ABSTRACT
Crossmedia transitions with 2D codes and augmented reality for mobile ecommerce
The sophistication of current communication media makes the interactions
between users and these media almost unlimited. By the use of crossmedia and
augmented reality, people are able to communicate and perform tasks through
different devices while still managing to integrate the real world and the virtual world.
This research has aimed to analyze the integration between printed commercial
catalogues, augmented reality and crossmedia transitions with bidimensional codes,
in order to improve user experience. Therefore, a prototype which integrates
crossmedia and augmented reality is developed, that can be accessed by the use of
a modified version of AndAR, an open, augmented reality software for the Android
mobile platform. This prototype is the target of experiments designed to understand
user’s perspective in this new paradigm of e-commerce.

Keywords: crossmedia; augmented reality; Android, e-commerce.
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1

INTRODUÇÃO

O objetivo desta pesquisa é explorar os conceitos de mídia cruzada e de
realidade aumentada, em uma aplicação a catálogos comerciais, propondo uma
forma alternativa de comércio eletrônico.
Neste capítulo, apresentam-se a motivação deste trabalho, a sua
metodologia e estrutura.

1.1

Motivação

Apresentar informações sobre um produto, marca ou empresa, visando
influenciar a atitude de um público alvo especifico faz com que pessoas executem
ações de acordo com o poder que esta apresentação surte sobre elas. A persuasão
positiva desta ação sobre as pessoas é o resultado de um marketing ou uma
propaganda bem elaborada.
Segundo Kotler e Gary (2008, p.173), “Marketing é a atividade humana
dirigida para satisfação de necessidades e desejos por meio de troca. Podemos
afirmar que qualquer componente de uma estratégia de marketing para satisfazer
necessidades ou desejos, pode usar tecnologias e plataformas digitais de acordo
com o seu foco“. Por isso, quanto mais o marketing entende o seu público-alvo,
maior é a probabilidade de saber o que oferecer para que ocorra a troca.
O termo Marketing Digital é usado como sendo a propaganda que utiliza
estratégias com algum componente digital, seja ele móvel ou não. “A proliferação de
tecnologias e plataformas digitais oferece um cenário fértil para as mais
diversificadas ações de marketing” (GABRIEL, 2011, p.105). Conforme a autora, a
possibilidade de mensuração que o ambiente digital propicia é uma enorme
vantagem em relação aos ambientes materiais ou tangíveis. O digital permite um
contato mais amplo e diferenciado com o mercado seja ele qual for o seu segmento.
No entanto, as mídias digitais e não digitais convivem. As pessoas podem se
comunicar de várias formas, porém, para isso é necessário utilizar algum dispositivo
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ou meio de comunicação, que é chamado de mídia. Entre as mídias, estão os
jornais, o rádio, a televisão digital, a internet, o e-mail, as vídeo-conferências, as
mensagens de texto pelo celular, as redes sociais entre outros. As mídias fazem
parte do dia a dia de bilhões de pessoas.
As mídias interativas permitem que os usuários possam se comunicar e
realizar tarefas em diferentes dispositivos como celulares, notebooks, televisões e
câmeras digitais com acesso a internet." As mídias interativas trouxeram a
possibilidade de uso de múltiplas mídias para atingir um mesmo objetivo,
proporcionando ao usuário a possibilidade do empregar a mídia mais adequada para
cada momento de sua interação, realizando o conceito de mídia cruzada
(crossmedia)" (MIYAMARU, 2010, p.17).
Segundo Filgueiras (2008), “Crossmedia is the collaborative support of
multiple media to delivering a single story or theme, in which the storyline directs the
receiver from one medium to the next, according to each medium’s strength to the
dialogue.”
No conceito de mídia cruzada, parte-se de que cada dispositivo de
comunicação tem a sua linguagem específica e a sua forma de comunicar, mas que
podem se unir de forma sinérgica. Como exemplo, as mensagens de texto pelo
celular (SMS) exigem uma redação curta e simples, e são úteis para comunicação
instantânea; já a televisão permite a transmissão de uma mensagem que estimula
mais de um sentido do usuário, com som e imagens, mas ainda não possui a total
capacidade de interação com cada pessoa (GABRIEL, 2011, p.85). Ambos, se
unidos, podem formar um novo meio interativo, como no caso em que as pessoas
votam em programas de TV usando mensagens SMS.
Para que os usuários possam alcançar seu destino utilizando uma ou mais
mídias, é preciso selecionar os meios mais adequados para cada transição. Para
isso, é necessário analisar alguns fatores como o seu perfil, as regras de negócio
envolvidas, o fluxo das informações e principalmente o contexto de uso, pois um
meio de comunicação ou dispositivo pode não suportar toda funcionalidade
necessária (CORREA, FILGUEIRAS, 2008). Por exemplo, uma aplicação de TV
digital pode estar disponível quando o usuário está em sua casa, no entanto durante
o seu trajeto para o trabalho, o celular pode ser o dispositivo mais apropriado para o
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acesso à aplicação. O usuário deve poder realizar a transição para a mídia mais
adequada ao seu contexto, fazendo com que isso se torne importante para o
marketing.
Algumas organizações fazem campanhas de marketing utilizando mídia
cruzada. No entanto, embora as pessoas possuam diversos dispositivos – celular,
computador, TV, tablets - o uso integrado desses diversos dispositivos no conceito
de mídia cruzada ainda não é muito comum, e merece ações de pesquisa. Em
particular, a aplicação em comércio eletrônico parece promissora.
Outro conceito relevante para esta pesquisa é o de realidade aumentada
(RA) - um sistema interativo que permite combinar objetos do mundo real com
objetos do mundo virtual, gerados por computador, criando um ambiente misto em
tempo real. Atualmente, a realidade aumentada é utilizada em diversas áreas de
conhecimento como em programas educacionais, jogos, anúncios e reportagens,
mas ainda muito pouco explorada no comércio eletrônico (MALPELI, 2011).
A realidade aumentada é uma tecnologia influenciada pela evolução da
computação, tanto do ponto de vista do hardware quanto do software, já que é
dependente de processamento em tempo real. Suas técnicas de interface
computacional levam em conta o espaço tridimensional, no qual usuário atua de
forma multissensorial, explorando aspectos deste espaço por meio da visão, audição
e tato (RIBEIRO, ZORZAL, 2011, p.3).
Segundo Prochazca e Stencl (2011), em um artigo escrito sobre aplicações
de realidade aumentada na Mendel University, Repúbica Tcheca, diz que a
disponibilidade simultânea dos vários dispositivos permite novas formas de
comunicação que ainda não foram completamente exploradas por profissionais da
área tanto do ponto de vista tecnológico quanto da questão da interatividade.
Apesar disso, já existem diversas bibliotecas para apoio à construção de
softwares de realidade aumentada, como a ARToolKit e a FLARToolKit, cada uma
com suas particularidades e padrões específicos. Essas bibliotecas estão sendo
migradas para execução em plataformas móveis. Para este trabalho de pesquisa,
será utilizado como objeto de estudo o software de código aberto AndAR.
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1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é investigar a possibilidade de integração de
catálogos comerciais desenvolvidos em mídia impressa, com recursos de realidade
aumentada e mídia cruzada, visando melhorar a experiência de uso, e propor uma
alternativa de comércio eletrônico. Para isso, é construído um protótipo de catálogo,
que é acessado por uma versão modificada do software de código aberto AndAR
para que o mesmo possa ser executado com a funcionalidade de reconhecimento
automático de marcadores na plataforma Android. Visando compreender a
experiência de uso, o protótipo é analisado em um experimento com usuários.

1.3

Método de Trabalho

Para que o objetivo proposto neste trabalho seja atingido, foram planejadas
atividades que são apresentadas na Figura1.
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Pesquisa
Bibliográfica

Análise de
Exemplos

Experimentos

Escolha do
software open
source

Criação dos
códigos
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Teste
multiversão

Escolha do
segmento de
mercado

Elaboração do
catálogo
Instalação de
API´s
Criação do Site

Conclusão
Análise dos
resultados

Geração da
realidade

Personalização
do software

aumentada

Planejamento
dos
experimentos

Figura 1 – Método de trabalho da dissertação.
Fonte: Elaborado pelo autor

Pesquisa bibliográfica: O processo tem início com uma pesquisa bibliográfica
sobre mídia cruzada, padrões de códigos bidimensionais, realidade aumentada e
comércio eletrônico, verificando-se o estado da arte, conceitos relacionados, formas
de uso e algumas tendências observadas para as tecnologias e plataformas
envolvidas.
Análise de exemplos: Foram analisados exemplos de aplicações que
utilizam realidade aumentada e códigos bidimensionais a fim de explorar mais o
contexto de uso e verificar se existe algo similar ao que foi desenvolvido neste
trabalho.
Escolha do software opensource: Foi utilizado o software AndAR como
objeto de estudo deste trabalho por ser de distribuição gratuita e de código aberto,
possibilitando melhorias.
Teste multiversão: Foram executados testes em dispositivos móveis com a
plataforma Android nas seguintes versões: 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3) para melhor
compreender o funcionamento do software AndAR. Foram observados os seguintes
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pontos: padrões de imagem que o código é capaz de renderizar com o objetivo de
mensurar a qualidade da realidade aumentada produzida, quais os padrões de
marcadores de realidade aumentada (fiduciais) são suportados pelo software e seu
nível de desempenho. O software obteve sucesso em todas as versões da
plataforma executada.
Escolha do segmento de mercado: Foi escolhido o segmento de mercado
automotivo para mostrar o uso da realidade aumentada aplicada ao comércio
eletrônico. O fator motivador desta escolha foi pela falta de detalhes visuais no
momento da visualização das peças e assessórios quando não existe o produto em
mostruários, apenas em fotos.
Instalação de API´s: Foram instaladas API´s para a personalização do
software AndAR e para a construção do site como Eclipse SDK 3.7, Android SDK
R12 e Microsoft Visual Studio 2008.
Elaboração do catálogo: Foram construídos em mídia impressa dois
protótipos de catálogos de produtos automotivos com a ferramenta de editoração de
imagens CorelDraw X5. Um protótipo possui códigos bidimensionais no padrão QR
Code, marcadores e demais informações dos produtos que são comercializados,
onde o usuário fará a transição para o meio digital a partir dele. Na capa deste
protótipo, existem instruções de como iniciar a instalação do software de realidade
aumentada WebPartsRA que será utilizado para completar a interação. O outro
protótipo é um protótipo convencional com imagens e informações dos produtos.
Construção do Site: Foi desenvolvido um site para receber informações
essenciais do usuário para a conclusão da compra, como informações de contato,
dados de envio, forma de pagamento entre outros.
Personalização do software: Ao final do teste multiversão, foi identificado
que o software AndAR somente é capaz de associar imagens 3D a um único
marcador de forma manual. Por isso, foram necessárias personalizações na
estrutura de seu código fonte para torná-lo automático e com maior variedade de
marcadores.
Geração da realidade aumentada: Para a criação das imagens em 3D que
foram incorporadas no momento da transição feita pelo usuário, foi utilizado o
software Autodesk Maya 2011.
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Planejamento dos experimentos: Foram criados 4 cenários de teste para a
avaliação do protótipo. Os cenários avaliam a instalação de pré-requisitos, compra
de produtos, compras com maior nível de detalhamento e o impulso de escolha do
usuário.
Experimentos: O protótipo foi avaliado por meio de testes de usabilidade
conforme descritos acima, com 2 grupos distintos (básico e avançado) cada um
composto por 5 usuários, com o objetivo de observar e entender como as pessoas
lidam com a transição entre a mídia impressa e o dispositivo móvel utilizando a
realidade aumentada e o comércio eletrônico.
Análise dos resultados: Após avaliação dos protótipos, foram discutidos os
resultados obtidos por meio dos testes executados com o intuito de observar as
dificuldades encontradas na utilização, aspectos positivos e negativos da
implementação, vantagens e desvantagens de uso, formas de transição e sugestões
de melhorias para os protótipos aqui desenvolvidos.

1.4

Organização do Trabalho

Este documento está subdividido em 6 seções. A seção 1 é esta que
introduziu o tema a ser abordado. Na seção 2, do Estado da Arte, são apresentados
os conceitos sobre mídia cruzada, códigos bidimensionais, realidade aumentada e
comércio eletrônico. Também são mostradas as vantagens e barreiras da mídia
cruzada e exemplos práticos demonstrando qual a sua importância para o comércio
eletrônico.

Os

principais

padrões

existentes

de

códigos

bidimensionais,

características tecnológicas e qual a melhor aplicação para cada padrão também
são apresentados nesta seção antes de descrever os métodos de uso da realidade
aumentada com exemplos de implementações, desafios encontrados e modelos de
negócio para a tecnologia. Os tipos de comércio eletrônico, casos de uso, vantagens
e desvantagens foram mostrados no final da seção junto a uma breve conclusão.
Na seção 3, da Proposta, mostra-se o conjunto de protótipos que ensaiarão
os conceitos de mídia cruzada e realidade aumentada. Descreve-se como o software
de código aberto AndAR, citado na motivação deste trabalho, foi personalizado para
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funcionar de forma automática. Apresenta-se também os protótipos de catálogos de
compras de peças automotivas, criados em mídia impressa, contendo informações
essenciais para a integração da realidade aumentada à mídia cruzada. Faz ainda
parte do protótipo um site onde o usuário será direcionado pelo dispositivo móvel
para realizar o pedido de compras feito com o auxílio do protótipo impresso.
Na

seção

4,

dos

Experimentos,

são

apresentadas

as

questões

experimentais e os cenários que foram criados e executados com a participação dos
2 grupos de usuários. Também foi elaborado um questionário pré-teste para melhor
analisar o perfil do usuário, um roteiro experimental coma descrição dos cenários
para os testes e um questionário pós-teste para auxiliar na análise dos resultados.
Na seção 5, da Análise dos resultados, foi relatado tudo que foi feito e
observado com os usuários no momento da execução dos testes. E por fim na seção
6, da Conclusão e trabalhos futuros, foi mostrado o que este trabalho contribuiu de
uma forma geral em relação aos itens abordados junto com sugestões para
melhorias e futuras implementações.
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2

MÍDIA CRUZADA E REALIDADE AUMENTADA – RECURSOS PARA UM
COMÉRCIO ELETRÔNICO ALTERNATIVO
Esta

seção

apresenta

os

conceitos

relevantes

para

este

trabalho.

Inicialmente, apresenta-se o conceito de mídia cruzada, algumas de suas aplicações,
pilares conceituais, barreiras de implementação e sua importância para o mercado
digital. Considerando que as transições entre a mídia impressa e a digital serão feitas
por códigos bidimensionais, apresenta-se uma introdução sobre esses códigos
mostrando as vantagens e desvantagens do código de barras bidimensional em
relação ao código de barras linear, exemplos de aplicação, principais padrões
bidimensionais utilizados, características e de que forma são utilizados. Finalmente, a
seção traz uma breve introdução sobre o conceito de realidade aumentada.

2.1

Mídia Cruzada (Crossmedia)

Com a difusão e proliferação das plataformas e mídias digitais no cotidiano
das pessoas, misturando-se a plataformas e mídias tradicionais, um fenômeno
importante passa a acontecer com muita freqüência: a crossmedia (ou transmídia). É
válido analisar o conceito, pois pode ser um pilar para ampliar e melhorar as
experiências com o público-alvo.
Segundo Filgueiras (2008), crossmedia pode ser definido como “o suporte
colaborativo de múltiplas mídias para entregar uma única história ou tema, na qual a
narrativa direciona o receptor de um meio para o próximo, conforme a força de cada
meio para o diálogo”. As características da crossmedia requerem que mais de uma
mídia seja envolvida para suportar a mensagem/história/objetivo e a distribuição ou
suporte da mensagem/história/objetivo intencionalmente se estenda pelas diferentes
mídias (BOUMANS, 2004).
O uso do conceito de crossmedia não se restringe especificamente aos meios
digitais. A conversa entre as pessoas, o rádio, o jornal, a revista, o livro, a fotografia, o
cinema, a televisão e a internet são exemplos de formas que permitem a criação e
distribuição de mensagens aplicando este conceito (GABRIEL, 2011, p.111).
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2.1.1 Vantagens e Barreiras

O uso da mídia cruzada traz ao usuário uma série de vantagens. Uma das
principais vantagens está relacionada ao aumento da prática de uso por meio da
disponibilização de serviços dos múltiplos meios de comunicação. Segundo
Mattiuzzo (2011), 20% da população mundial acessa a internet por meio de celular.
Estima-se mais de 1 bilhão de pessoas. A maior parte dos acessos estão
relacionados a buscas na rede, uso de aplicativos, e-mail e redes sociais.
Em um ambiente que possua mídia cruzada, o usuário passa a ter contato
com várias aplicações a qualquer momento e em qualquer lugar de forma participativa
e com o auxílio necessário para realização da tarefa desejada. Cada uma das mídias
tem suas características particulares, o que as tornam um meio de comunicação
eficiente para uma necessidade específica (ANTIKAINEN, 2004, apud MIYAMARU
2010).
Em relação a gestão de conteúdo, uma estrutura de distribuição em mídia
cruzada permite o reaproveitamento do conteúdo em mais de um meio de
comunicação. Porém, do ponto de vista tecnológico, "os desafios enfrentados para
trabalhar com este tipo de transição estão relacionados à integração dos meios de
comunicação, como os dispositivos portáteis e a mídia impressa" (MIYAMARU, 2010,
p.30).
Na opinião de Miyamaru (2010), uma das barreiras que afetam esta
integração é a dificuldade que grande parte da população brasileira tem em instalar
aplicativos em dispositivos móveis. Estes usuários ainda não possuem conhecimento
suficiente para executar o procedimento, apesar de sua facilidade. Se os celulares já
viessem com o aplicativo de leitura de códigos bidimensionais instalado de fábrica
como vêm no Japão, facilitaria muito mais a interação.
De acordo com Castelo (2012), barreiras na integração entre mídias poderão
ser quebradas, pois tudo que é considerado importante um dia estará conectado.
Com o auxílio da internet móvel que hoje é mais acessível, como exemplo a
operadora TIM que cobra 0,50 centavos por dia de conexão sem limites de acesso,
impulsiona a infinidade de possibilidades e novas tecnologias que poderão ser criadas
nos próximos anos.
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Segundo Correa (2011), ainda é complicado fazer projetos com aplicações de
formas de transição entre mídias mistas, pois ainda depende-se de uma fase de
aprendizado técnico do desenvolvedor para integrar as mídias utilizadas e uma fase
de introdução conceitual que é realizada pela equipe de produção de conteúdo com o
objetivo de compreender o melhor tipo de transição.

2.1.2 Implementações
Várias empresas utilizam a mídia cruzada para diversos tipos de ações de
marketing. Conforme divulgado pela rede de telejornalismo americano CNN
(CNNMONEY, 1999), um exemplo interessante foi a campanha que a Victoria
Secret´s fez em 1999 durante na final do Super Bowl, campeonato de futebol
americano que detém a maior audiência televisiva do mundo. Durante o jogo foi
veiculado um comercial anunciando que após o jogo aconteceria na internet o desfile
da nova coleção de lingeries. Quando o jogo terminou, grande parte da audiência
migrou para o site da Victoria Secret´s para ver o desfile. Dessa forma, uma ação que
começou em uma mídia tradicional, a televisão, continuou por meio de uma mídia
digital, a internet, ampliando a experiência do usuário com a marca e continuando a
entrega da mensagem.
Segundo Patel (2010), a rede Weather Channel durante a exibição do programa
de previsão do tempo, apresentou um código bidimensional na tela que, quando
escaneado diretamente da televisão, permitia a instalação do aplicativo do Weather
Channel em smartphones munidos da plataforma Android. Este exemplo também
serve para mostrar como o uso dos códigos bidimensionais ajudam a alavancar a
transição entre as mídias tradicionais e digitais.
A Figura 2 mostra o código sendo exibido na tela no momento do programa de
televisão.
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Figura 2 – Imagem do programa da Weather Channel exibindo o QRCode para instalação do
aplicativo.
Fonte: Engadget

A Google lançou no mercado, um aplicativo que busca conteúdo na internet a
partir de imagens captadas pela câmera do celular, o Google Goggles. Com o
Goggles, é possível pesquisar informações sobre pontos turísticos, obras de arte,
livros, vinhos ou marcas em geral apenas posicionando o celular para o local
desejado e solicitando a busca. O aplicativo faz o reconhecimento do objeto, e em
seguida mostra o resultado da busca na tela do aparelho (MONTEIRO, 2011). A
ferramenta é de uso gratuito.
Na 17th International Conference on Artificial Reality and Telexistence, Hull,
Erol, Grahan, Kishi, Moraleda e Olst (2007) descrevem o funcionamento de um
algoritmo que utiliza a técnica de indexação com reconhecimento de imagem capaz
de gerar realidade aumentada em jornais. A discussão é realizada a partir de uma
implementação feita em um telefone celular com câmera onde por meio dele é
explicado como o usuário pode recuperar dados eletrônicos e acessar links de
documentos diretamente do jornal. É um conceito diferente de transição entre mídias.
O usuário consegue utilizar um dispositivo além do jornal para acessar outro
canal de comunicação sem que esteja escaneando uma imagem e sim um simples
texto. Hull (2007) usa uma técnica de indexação vertical e horizontal mesclado à
realidade aumentada onde de acordo com o texto escaneado, é gerada uma
coordenada que indica onde a informação se encontra no banco de dados, que, após
encontrada, é gerada na tela do dispositivo móvel.
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A Figura 3 mostra um exemplo do sistema de codificação de coordenadas
utilizado pelo dispositivo móvel ao escanear o jornal e a Figura 4 mostra o texto
decodificado.

Figura 3 - Codificação de coordenadas realizada pelo dispositivo móvel.
Fonte: HULL et al., (2007)

Figura 4 - Decodificação da mensagem realizada pelo dispositivo móvel.
Fonte: Fonte: HULL et al., (2007)

Enquanto a mídia cruzada envolve a distribuição de um conteúdo por diversas
mídias abrangendo tanto as digitais quanto as tradicionais, por outro lado, a
convergência de mídias envolve o processo contrário. A convergência acontece
quando tecnologias que eram utilizadas separadas (voz, vídeo, dados entre outros)
passam a compartilhar o mesmo meio e interagem umas com as outras de forma
sinérgica, criando novas funcionalidades (PETERSEN, 2007).
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A convergência permite que a mesma mensagem seja interpretada em
diversas plataformas diferentes de mídia, tendo como característica principal a
portabilidade.
Entender a dinâmica das estruturas de crossmedia e convergência é
importante para desenvolver estratégias adequadas. Assim, a determinação das
mídias e tecnologias mais adequadas para cada ação de mídia cruzada ou de
convergência depende unicamente e exclusivamente do seu público-alvo.

2.1.3 A Importância da mídia cruzada para o comércio eletrônico

As pessoas atualmente são capazes de vender ou comprar um produto ou
serviço específico, independente do meio de comunicação que utiliza. Propagandas
são impressas e colocadas em outdoors e cartazes como também são produzidas em
painéis digitais ou qualquer outro tipo de mídia que seja capaz de passar a
mensagem ao seu público-alvo. Mesmo distribuídas pelas várias partes do mundo, as
propagandas na maioria das vezes não são capazes de fazer com que o usuário
atinja seu objetivo de forma totalmente direta. Quase sempre será necessário o uso
de uma mídia auxiliar.
Por exemplo, Mauro esta passando pela rua e visualiza um cartaz dizendo:
“Vende-se. Ano: 2005, Flex, Direção e Ar – Tratar: (11) 9697-8541”. O objeto de
desejo neste caso é o automóvel. Naquele momento, Mauro não será capaz de ir até
o automóvel e comprá-lo, pois o dono não se encontra no local. Teria que pegar o seu
telefone e acioná-lo caso se interessasse pelo automóvel. Observa-se que sem a
transição para o telefone, não seria possível negociar e muito menos saber o seu
valor. Consequentemente o objetivo de Mauro não seria alcançado.
Aplicando as definições de mídia cruzada ao comércio eletrônico, o cenário se
torna um pouco diferente. Cada ação específica possui uma forma de transição
apropriada. O usuário acaba se tornando refém do meio digital independente de qual
seja a mídia no início da transição.
O usuário pode ver, por exemplo, um produto sendo anunciado pela televisão
e comprá-lo diretamente no site do fornecedor, como é o caso do SHOPTIME
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(www.shoptime.com.br), ou até mesmo anunciar seus próprios produtos e serviços
pela internet, para que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo através do
computador, celular ou smartphone.
Um fato que acontece muito atualmente segundo o autor desta dissertação é
que a maioria das pessoas não compram mais nada sem antes pesquisar na internet
para ter uma idéia de preço. Olha-se o produto pessoalmente em lojas específicas do
ramo e em seguida vão para a internet fazer a busca.
De acordo com Sumita e Yoshii (2010), devido ao potencial da Internet ter
sido substancialmente ampliado por uma nova geração de dispositivos móveis, abrese uma nova porta para o crescimento do comércio eletrônico que é o m-commerce
(comércio eletrônico móvel). Por mais que o acesso à internet pelo PC tradicional
continue sendo vital para a exploração do comércio eletrônico, o acesso móvel parece
atrair mais pessoas por causa de sua flexibilidade e forma ubíqua. Por isso, usuários
acabam interagindo com diferentes mídias, facilitando a prática do comércio
eletrônico, fazendo com que a mídia cruzada se torne cada vez mais importante para
esta modalidade de comércio.
Um ponto que ainda fortalece a venda direta de mercadorias em empresas
físicas é o contato com o produto. Quando o usuário pode ver e pegar no que está
pretendendo comprar, a conclusão da venda se torna mais simples, fazendo apenas
com que um único fator seja o empecilho para a compra, o preço. Na internet, só se
tem contato com o produto após a compra e entrega do mesmo. Esta desvantagem
pode ser parcialmente resolvida com o uso de realidade aumentada, onde o usuário
terá uma visão mais real do objeto em questão.
Em contrapartida, os preços na internet são bem mais baixos devido à
quantidade de despesas que não são computadas no momento de formar o preço de
venda final da mercadoria anunciada. As empresas físicas possuem mais gastos com
funcionários, aluguéis, propagandas entre outros, do que a empresa virtual, que
possui gastos com o anúncio ou o frete caso não seja por conta do comprador.
Com o uso da mídia cruzada aplicada ao comércio eletrônico, torna-se
possível trazer o usuário para o canal de transação on-line com uma única interação.
Não é mais necessário ligar o computador e digitar o endereço do site no browser,
basta apontar a câmera de um dispositivo móvel para um ponto específico, como por
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exemplo algum código bidimensional ou Tag encontrada em uma mídia e continuar a
interação.

2.2

Código de barras bidimensional

Existem tecnologias que fazem com que a mídia cruzada se torne um fator
potencial para o comércio eletrônico, como é o caso da internet e os celulares.
Um código de barras bidimensional é um código que pode ser escaneado por
um telefone celular com câmera onde neste código pode conter textos, dados de
contatos, imagens ou até mesmo URL´s (endereços de internet) (GABRIEL, 2010).
O primeiro código de barras bidimensional foi o PDF417 (www.pdf417.com),
criado pelo Dr. Ynjiun P. Wang em 1991 na subsidiária integral da Motorola Symbol
Tecnologies (WANG, 1993). Com a evolução da tecnologia, vários códigos
bidimensionais foram aparecendo com padrões diferenciados como é o caso do QR
Code, Datamatrix entre outros. Nas seções a seguir, serão mencionados alguns
trabalhos e limitações dos padrões de códigos bidimensionais mais utilizados.
Em 2006, organizações adotavam técnicas semi-automatizadas para
melhorar a eficiência na captura de dados em suas operações, como Intelligent
Character Recognition (ICR) ou o Optical Character Recognition (OCR). Estes
sistemas diminuem o envolvimento do usuário no processo de captura de dados em
formulários, porém nem sempre os caracteres eram interpretados corretamente.
Devido a este fato, ainda requeriam usuários para monitorar o processo de captura
DEFURIO (2006). Com o uso dos códigos bidimensionais, quando o formulário é
enviado com o código impresso para o seu destinatário, ele simplesmente escanea o
código para extrair todos os dados do formulário com 100% de precisão caso o código
seja escaneado com sucesso.
Outro ponto que potencializa o uso do código bidimensional na mídia cruzada
é a mobilidade e a viabilidade econômica da banda larga móvel. Além de direcionar o
usuário em tempo real a um canal de negociação on-line, possibilita realizar a tarefa
de forma móvel onde quer que esteja. É necessário que o usuário tenha em mãos um
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dispositivo móvel com acesso à internet, câmera e o software de leitura de códigos
bidimensionais no momento da transição.
O custo para se desenvolver um código de barras bidimensional hoje é ínfimo.
Existem sites como é o caso do (http://www.i-nigma.com/CreateBarcodes.html) que
permitem esta ação sem custo algum. No site, é possível criar códigos com URL´s
que o direcionem para um determinado site de compras, por exemplo, textos
codificados com mais de 1000 caracteres, contatos telefônicos e e-mails já no padrão
de importação para clientes específicos como o Outlook e até mesmo enviar
mensagens SMS (Short Message Service) através do código criado. É só escolher o
padrão e o formato e salvar em seu computador ou celular depois de pronto.
Com a integração dos códigos bidimensionais em anúncios feitos em mídia
impressa, digital ou televisiva, o comércio eletrônico pode ganhar muito, pois as
pessoas estarão tão próximas das lojas que serão capazes de adquirir produtos sem
sair do lugar. Tudo proporcionado pelo meio móvel e o mundo virtual.
O código de barras bidimensional ou mobile tag é um código que pode ser

escaneado por um telefone celular com câmera onde neste código pode conter textos,
dados de contatos, imagens ou até mesmo URL´s (endereços de internet). O código
pode ser escaneado por qualquer dispositivo móvel (celular, smatphones ou PDA´s)
que possua câmera de alta ou baixa resolução. Partindo dessa definição, os códigos
bidimensionais funcionam como se fossem um botão para uma página de internet
qualquer, onde podem ser aplicados em qualquer objeto físico como jornais, telas,
brinquedos, camisetas entre outros. É uma porta para o mundo on-line através dos
dispositivos móveis (GABRIEL, 2010, p.172).
A Figura 5 mostra um código bidimensional que direciona o usuário ao site do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (www.ipt.br).

Figura 5 – Código bidimensional de acesso ao site do IPT.
Fonte: I-Nigma
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2.2.1 Códigos unidimensionais VS Códigos Bidimensionais

A quantidade de dados de um código de barras linear depende
exclusivamente do seu comprimento e não da sua altura. Já no código de barras
bidimensional, os dados estão armazenados em formato de um quadrado, composto
por vários quadrados menores, que armazenam as informações em linhas e colunas.
Com isso, em uma mesma área impressa, é possível armazenar muito mais dados do
que em forma linear.
Porém, a mobilidade e automatização de entrada de dados sempre foi a
grande vantagem do código de barras linear. Sua grande desvantagem é a
necessidade de leitores apropriados, os quais possuem um valor de aquisição um
pouco elevado, ao contrário dos leitores de código de barras bidimensional, que
podem ser interpretados por qualquer dispositivo munido de câmera digital, por
exemplo, um simples celular (NETTO, 2007).
A limitação na entrada de dados, devido ao padrão unidimensional e
seqüencial do modelo linear, se torna outra grande desvantagem. Cada caractere
equivale a uma seqüência de barras de diferentes larguras e espaçamentos. Quanto
maior a mensagem inserida no código, maior será sua largura, limitando seu uso.
A Figura 6 mostra a mesma informação representada de forma linear e
bidimensional para que seja identificada a diferença dos tamanhos.

Figura 6 – Forma de representação linear e bidimensional.
Fonte: Denso Wave

O código de barras bidimensional por sua vez, é capaz de armazenar dados
alfanuméricos, ao contrario do código de barras linear que somente armazena
números e letras dependendo do padrão utilizado.
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No Japão, o código de barras bidimensional já é utilizado como apoio à
comunicação escrita tradicional, como placas, selos de informações em produtos à
venda, lápides em cemitérios, tatuagens entre outros. Resumindo, as aplicações com
código de barras bidimensional em relação ao código de barras linear são inúmeras
(NETTO, 2007).
A Figura 7 mostra um produto alimentício japonês que possui em sua etiqueta
de identificação os dois tipos de códigos de barras. Um deles traz informações
relacionadas ao preço da mercadoria (código de barras linear) e o outro, dados do
produto como informações nutricionais, data de fabricação, data de validade e o
contato do fornecedor (código de barras bidimensional).

Figura 7 – Produto japonês com identificação linear e bidimensional.
Fonte: Tecnocracia

Conclui-se que é possível transmitir um número muito maior de informações
fazendo uso de código de barras bidimensional do que utilizando o código de barras
linear a partir de uma única transição.

2.2.2 Padrões de códigos ce barras bidimensionais
Atualmente, existem vários padrões de códigos bidimensionais. Segundo
Mittwoch (2007), os padrões mais conhecidos são:
•

QR Code
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•

Datamatrix

•

AZTEC

•

UPCODE

•

TrillCode

•

Quickmark

•

Shotcode

•

mCode

•

Beetag

•

MSTag

Cada padrão é utilizado em um tipo de situação específica. Neste capítulo,
serão abordados os padrões mais utilizados descrevendo seus conceitos e suas
principais aplicações que são o AZTEC, Datamatrix, QR Code, MSTag e o Beetag.

2.2.2.1

AZTEC

O padrão Aztec é construído em uma área quadrada com um localizador
central. Cada quadrado adicional é colocado ao redor deste localizador, fazendo com
que o símbolo cresça à medida que mais dados são codificados (LONGACRE, 1997).
O menor símbolo em código AZTEC é um quadrado de 15x15 módulos
(pequenos quadrados com 1 mm de lado cada) que é capaz de codificar 13
caracteres numéricos ou 12 caracteres alfabéticos e o maior mede 151x151 módulos
que codifica 3.832 caracteres numéricos, 3.067 caracteres alfabéticos ou 1.914 bytes
de dados. Não é necessário o uso de uma área vazia fora dos limites do símbolo
(LONGACRE, 1997).
A Figura 8 mostra a estrutura de um código no padrão AZTEC.

35

Figura 8 – Estrutura do código no padrão AZTEC.
Fonte: United States Patent (N.5,591,956)

O código de barras AZTEC atualmente é usado pela Deutsche Bahn
(Empresa de transporte ferroviário da Alemanha e da Europa) para passagens
vendidas online que são impressas pelos próprios usuários em qualquer lugar e por
qualquer tipo de impressora, exceto do tipo matricial por causa de sua baixa
qualidade de impressão. O código de barras é lido pelo bilheteiro no trem com um
scanner manual para executar a validação da passagem.
A Figura 9 mostra o bilhete impresso por um passageiro contendo o código
que é utilizado para validação.
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Figura 9 – Bilhete contendo o código de validação no padrão AZTEC.
Fonte: Passaporte na mão

2.2.2.2

DATAMATRIX

O padrão Datamatrix é composto por pequenos quadrados que possibilitam a
codificação de informações alfanuméricas (letras e números). Pode armazenar até
3.116 caracteres numéricos ou 2.335 caracteres alfanuméricos. Sua simbologia
comparada a outros tipos de códigos pode chegar a ser até 30 vezes menor com a
mesma quantidade de caracteres codificados (EDWARD, 2008).
Segundo Oxxcode (2010), existem dois sub-padrões que são o ECC140 e o
ECC200. O sub-padrão ECC140 garante uma capacidade de leitura mesmo em
códigos que estão parcialmente ilegíveis, ou seja, existe uma redundância nas
informações que são distribuídas pelo código gerado, permitindo a reconstrução
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mesmo tendo 25% do código danificado. O Padrão ECC200 é um padrão mais
complexo, pois utiliza um método de correção de erros que permite realizar leituras
com até 60% do código danificado.
Os códigos Datamatrix, podem ser impressos ou gravados diretamente em
diversas superfícies, como por exemplo o aço, o papel, a cerâmica, os metais, os
vidros ou os plásticos. A gravação, além das impressões convencionais como Ink-jet
ou laser, pode ser feita por meio de punção (marcação mecânica por agulhas). São
resistentes ao calor, umidade e impacto (DEXBRASIL, 2010).
A leitura dos códigos é feita com leitores ou coletores de dados com a
tecnologia IMAGER (Especifica para leituras de códigos de barra bidimensional). É
como se fosse tirada uma foto do código e posteriormente enviada para o sistema em
milissegundos com a informação já decodificada (OXXCODE, 2010). Os dispositivos
tradicionais com leitura a laser não são capazes de efetuar a leitura dos códigos deste
padrão. Mesmo em superfícies irregulares ou curvas com baixo contraste é possível
efetuar sua leitura. A Figura 10 mostra a estrutura do padrão Datamatrix.

Figura 10 – Estrutura do padrão Datamatrix.
Fonte: United States Patent (N. 06-1040)

As aplicações mais utilizadas com este padrão são para identificação de
pequenos

itens.

É possível

realizar

a

codificação

de

15

caracteres

com

2

representações simbológicas de 2 ou 3 mm para impressão. Podem ser impressos
diretamente nas peças permitindo uma identificação permanente que dura por toda
vida útil do componente. O padrão apresenta de forma quadrada com o mesmo
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número de linhas e colunas, no entanto,em alguns casos podem apresentar-se na
forma retangular (OXXCODE, 2010).
A Figura 11 mostra um exemplo de identificação utilizando o padrão, em
componentes metálicos e em microchips eletrônicos.

Figura 11 – Identificação de componentes utilizando o padrão Datamatrix.
Fonte: Oxxcode

Conforme a lei Nº 11.903/2009 (Dispõe sobre o rastreamento da produção e
do consumo de medicamentos por meio de tecnologia de captura, armazenamento e
transmissão eletrônica de dados) aprovada no Brasil, grande parte dos medicamentos
já possuem um código no padrão Datamatrix com uma numeração única (IUM), a qual
deve acompanhar todo o ciclo de vida do medicamento, desde a sua fabricação até a
chegada ao consumidor (SILVA, 2009).
A Figura 12 mostra medicamentos com o código impresso na embalagem.

Figura 12 – Medicamentos identificados com códigos no padrão Datamatrix.
Fonte: Oxxcode
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2.2.2.3

QRCODE

O padrão QR Code (Quick Response Code) ou código de resposta rápida foi
projetado para leituras instantâneas utilizando câmeras de baixa resolução como as
de celulares, capaz de manipular todos os tipos de dados como caracteres numéricos
e alfabéticos, símbolos binários, códigos de controle e principalmente o Kanji, Kanã e
o Hiragana, que são de origem oriental. O padrão foi criado em 1994 pela empresa
japonesa Denso Wave e disponibilizado em Janeiro de 1999 que hoje corresponde ao
padrão internacional ISO/IEC 18004 que foi aprovado em junho de 2000 (WILBERT,
2010) (QRCODE, 2006). A Tabela 1 mostra as especificações suportadas pelo
padrão.
Tabela 1 – Especificações suportadas pelo padrão QR Code.
Tamanho do símbolo

Tipo e quantidade de

2

21 × 21 a 177 × 177 módulos (0,5mm cada módulo)
Numéricos

Máx. 7.089 caracteres

Alfanumérico

Máx. 4.296 caracteres

Binário

Máx. 2.953 caracteres

Kanji, Kanã e Hiragana

Máx. 1.817 caracteres

dados
(OBS: Uso misto possível)

Nível L

Nível M
Correção de erros
(Recuperação de dados)
Nível Q

Nível H

Aprox. 7% das palavras do código podem
ser recuperadas.
Aprox. 15% das palavras do código podem
ser recuperadas.
Aprox. 25% das palavras do código podem
ser recuperadas.
Aprox. 30% das palavras do código podem
ser recuperadas.

Fonte: QRCODE

O QR Code tem a capacidade de leitura em todas as direções e normalmente
sua leitura é feita através de um sensor CCD (Charge Coupled Device) como a
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câmera de um celular. Através do software de interpretação, são analisados os
detalhes e encontrados os padrões identificadores, bem como a posição, o tamanho e
o ângulo de leitura do código (SOON, 2008).
Segundo Soon (2008), a relação entre as posições em preto e em branco de
um QR Code é sempre 1:1:3:1:1, quando lido de qualquer direção. O leitor ao detectar
esse posicionamento é capaz de identificar a posição, o tamanho (L) e o ângulo (θ)
conforme mostram as Figuras 13 e 14.

Figura 13 – Estrutura do padrão QRCode.
Fonte: United States Patent (N. 5,726,435)

Figura 14 – Padrões de localização e identificação doQRCode.
Fonte: Soon (2008)

É possível guardar URL´s, além de informações pessoais detalhadas como
endereço, idade, data de nascimento e número do CPF em um único código. Se
utilizado em cartões de visita, a inserção dos dados como nome, telefone e e-mail em
agendas telefônicas se torna mais simplificada e rápida, evitando principalmente os
erros de digitação.
Empresas brasileiras como a Fivecom (FIVECOM, 2010), já utilizam o padrão
para disponibilizar a lista de contatos individual do funcionário no próprio crachá. A
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partir do momento que é feita a leitura da imagem pelo celular, a pessoa recebe um
arquivo no formato CSV, contendo informações que são sincronizadas com o
Microsoft Exchange.
A Figura 15 mostra o crachá com o QR Code contendo todas as informações
de contato do funcionário.

Figura 15 – Crachá com QRCode contendo informações de contato.
Fonte: Fivecom

No Japão, o uso do padrão QR Code está mais agressivo. Existe um edifício
inteiro coberto com códigos localizado na cidade de Tachikawa (SILVA, 2010).A
imagem projetada na parede externa da construção permite que pessoas que tenham
telefones celulares com câmera tirem fotos do código. O dispositivo abre o navegador
e carrega o site do próprio edifício. Se a pessoa possuir um i-Phone, ao apontar a
câmera para o edifício, uma camada de realidade aumentada apresenta informações
sobre as lojas e suas promoções, além de reservas, download de cupons
promocionais e até twitts escritos por quem está presente.
A Figura 16 mostra o prédio localizado na cidade de Tachikawa no Japão,
coberto com QR Codes.

Figura 16 – Edifício coberto com QRCodes.
Fonte: Mobilepedia
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2.2.2.4

MSTAG
MSTag ou Microsoft TAG, é um padrão semelhante ao padrão QR Code,

desenvolvido pela Microsoft para também representar informações por meio de
código de barras bidimensional. A Microsoft desenvolveu sua versão um pouco mais
arrojada. O MSTag pode utilizar triângulos coloridos, o que aumenta a capacidade de
armazenamento das etiquetas, mesmo elas sendo menores que o QR Code
tradicional (VANDERLEY, 2009).
A Figura 17 mostra a estrutura do padrão desenvolvido pela Microsoft para a
criação de código de barras bidimensional.

Figura 17 – Estrutura do padrão MSTag.
Fonte: Microsoft

O padrão MSTag consegue armazenar caracteres numéricos e alfanuméricos,
limitando seus endereços mas ocupando menos espaço nas publicidades
encontradas no cotidiano. Os códigos podem ser colocados em cartazes de filmes,
para tornar mais fácil o acesso aos horários dos cinemas locais e até mesmo comprar
o ingresso, em livros para conectar os leitores a ferramentas online e dar-lhes o
melhor dos dois mundos, como a possibilidade de fazer reservas para um restaurante
de destaque na publicação. Com o MSTag, pode-se ligar leitores a informações que
querem quase instantaneamente e evitar longas URL´s e pesquisas demoradas
(MICROSOFT, 2010).
A Figura 18 mostra como leitores podem interagir com o MSTag acessando o
site do restaurante citado na publicação.
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Figura 18 – MSTag de acesso ao site do restaurante encontrado na publicação.
Fonte: Microsoft

2.2.2.5

BEETAGG

O padrão BeeTagg foi projetado e otimizado para o ambiente móvel em
relação à detecção, segurança e aspectos de comercialização. É ideal para todo o
tipo de marketing e segurança relacionados a aplicações móveis. O padrão possui
vantagens como a facilidade de comunicação e a compatibilidade com aplicações que
necessitam de uma camada de segurança (criptografia) como concursos, votações,
enquetes, bilhetes e cupons (BEETAGG, 2009).
O tamanho utilizado pelo padrão BeeTagg não deve ser menor que 2 cm para
total precisão nas leituras. Caso o dispositivo móvel possua uma câmera digital de
alta resolução, é possível concluir a leitura em códigos com medidas acima de 1 cm.
A Figura 19 mostra os possíveis formatos para o padrão BeeTagg. A área em
vermelho determina o espaço reservado para o logo da empresa. O BeeTagg sempre
deve ser criado com cores fortes junto com o branco e caso o logotipo saia da área
indicada e cubra um dos favos (pontos pretos), o código não funcionará.
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Figura 19 – Formatos disponíveis para o padrão BeeTagg.
Fonte: Beetagg

É utilizado com freqüência em mídias impressas de pequeno porte como
revistas, jornais, capas de filmes ou jogos, anúncios de eventos entre outras. Se
utilizado em mídias de grande porte, sua visualização acaba sendo prejudicada e o
código passa por despercebido pelo usuário.
A Figura 20 mostra como a Sony fez a divulgação do lançamento do jogo
KillZone 2 no jornal sueco Stokholm Metro. O código conecta o usuário a um site que
traz informações detalhadas sobre a história do personagem, armas e controles.

Figura 20 – BeeTagg de divulgação do jogo KillZone 2 da Sony.
Fonte: Beetagg

2.2.3 Vantagens dos códigos bidimensionais
O Código de barras bidimensional possui várias vantagens em relação ao
código de barras linear, principalmente com relação ao tamanho e a capacidade de
armazenamento de dados. Tudo que hoje é feito no mundo linear é possível fazer no

45

mundo bidimensional e muito mais. A tendência é que a população adote cada vez
mais a prática de uso dos códigos bidimensionais, começando a criar diversos tipos
de aplicações para facilitar e tornar mais dinâmico o seu cotidiano CAMPBELL (2011).
Com o uso do código de barras bidimensional segundo a opinião do autor, as
pessoas terão mais contato com tecnologias avançadas e poderão utilizar vários tipos
de mídia para conseguirem obter uma informação, forçando assim a transição entre
elas e adquirindo automaticamente conhecimento e preparo para a inovação na
transição entre mídias.
Segundo Gabriel (2010, p.175), as principais vantagens dos códigos
bidimensionais além das citadas acima são:
•

Encriptação – Encripta vários tipos de informações e dados (numéricos,
alfanuméricos e outros alfabetos).

•

Rastreamento – Rastreia a mídia off-line (impressa e eletrônica).

•

Não requer hardware especifico para a leitura ou criação dos códigos – Usa
plataforma já existente de computadores (para criar os códigos) e dispositivos
móveis (para leitura).

•

Gratuito – Tanto a criação quanto a leitura. Há uma grande variedade de sistemas
gratuitos on-line para o desenvolvimento e para leitores.

•

Usabilidade – Não necessita de digitação nos dispositivos móveis, usando apenas
escaneamento de imagens. Com isso, é possível reduzir o tempo gasto em
operações básicas do usuário. Não é mais necessário digitar URL´s em
navegadores para atingir o objetivo especifico. Daí em diante os erros de
digitação acabarão.

•

Inclusão digital – Tecnologia acessível de baixo custo com grande potencial de
inclusão digital conforme os custos de banda larga móvel vão se tornando mais
acessíveis.

•

Sustentabilidade – A possibilidade de usar os códigos no ambiente digital isenta
vários produtos da necessidade de impressão (como tickets aéreos, por exemplo),
colaborando com o meio ambiente.
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•

Realidade aumentada – Acrescenta camadas digitais a objetos e lugares físicos
como grandes construções.

•

Flexibilidade – O usuário tem o poder de escolher o nível de detalhamento que
deseja no acesso on-line.
Abaixo, a Tabela 2 mostra uma breve comparação entre os padrões

bidimensionais considerados pelo autor os mais utilizados.
Tabela 2 - Comparação entre padrões de códigos bidimensionais.
Padrão

Melhor
aplicação

Capacidade de
armazenamento

Vantagens

Limitações

4.296 caracteres
alfanuméricos.

Funciona on line e off
line, consegue
transmitir grande
quantidade de
caracteres, rápido e
possui boa taxa de
recuperação de erros.

Dependendo da cor
impressa, é
necessário câmera
de alta resolução
para a leitura.

Datamatrix

Em peças,
embalagens,
dispositivos e
componentes.

2.335 caracteres
alfanuméricos.

Funciona on line e off
line, aplicável em
qualquer superfície até
mesmo por punção,
legível por dispositivos
com até 25% de sua
impressão danificada.
Pode ser até 30 vezes
menor com a mesma
quantidade de
caracteres codificados
em relação ao demais.

Difícil percepção
pelo usuário e
pouca variedade de
leitores a lazer.

Bee Tagg

Em pequenas
mídias
impressas.

120 caracteres
alfanuméricos.

Estabelece fácil
comunicação com o
usuário e possui
tamanho reduzido.

Funciona somente
on line e pouco
espaço para colocar
a logomarca.

Diferente dos demais,
é colorido e ocupa
pouco espaço.
Transmite grande
quantidade de
caracteres.

Funciona somente
on line e ambiente
muito colorido é
pouco percebido
pelo usuário.

QR Code

MsTag

Em qualquer
tipo de
ambiente.

Em campanhas 4.980 caracteres
publicitárias.
alfanuméricos.

Fonte: Elaborado pelo autor
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O uso de códigos bidimensionais pode beneficiar virtualmente todas as áreas
do conhecimento. Para que isso possa ser melhorado no Brasil, ainda é necessário
uma divulgação em massa dos padrões bidimensionais, para que as pessoas
possam conhecer e se familiarizar mais com o assunto em questão. São poucos os
usuários que conhecem a tecnologia.

2.3

Realidade aumentada

A realidade aumentada pode ser definida como a inserção de objetos virtuais
no ambiente físico, mostrada com o apoio de algum dispositivo tecnológico e
adaptada para visualizar e manipular os objetos tanto reais quanto virtuais (KIRNER,
SISCOUTTO, 2007, p.26). A realidade aumentada pode ser aplicada para
proporcionar ao usuário uma interação com pouca necessidade de treinamento, uma
vez que se pode trazer para o ambiente real objetos virtuais, incrementando e
aumentando a visão que possui do mundo real (ZORZAL, 2005).
Esta interação é realizada por meio de técnicas de visão computacional e de
computação gráfica, o que resulta na sobreposição de objetos virtuais com o
ambiente real. Considerando o sentido da visão, além de permitir que objetos virtuais
possam ser introduzidos em ambientes reais, a realidade aumentada também
proporciona ao usuário, o manuseio desses objetos com as próprias mãos,
possibilitando uma interação natural e atrativa com o próprio ambiente (ZHOU, 2004,
p.19).
A mesma definição não restringe o uso da realidade aumentada somente à
tecnologias de visualização, tampouco ao sentido da visão. Pode ser aplicada a todos
os sentidos como exemplo a audição, o olfato, o paladar e o tato.
Segundo o autor, esta tecnologia não consiste somente em incrementar
informações ao mundo real, como também pode ser utilizada para mascarar ou
remover objetos. Exemplificando, utiliza-se uma imagem de um terreno vazio para
depois possibilitar a visualização deste mesmo terreno, mesmo que já exista uma
construção sobre ele.
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Dessa forma, vislumbra-se apenas o início da tecnologia em questão, que
deverá transformar o modo de como as pessoas vêm os objetos no mundo real, de
forma que possam interagir com eles.

2.3.1 Sistemas de realidade aumentada

Há diferentes manifestações de realidade aumentada atualmente, cada uma
com sua característica principal e seu funcionamento baseado em informações
diferentes sobre o ambiente a ser aumentado.
AZUMA (2001) diz que “Os sistemas de realidade aumentada podem ser
classificados conforme o tipo de display utilizado”, envolvendo visão óptica ou visão
por vídeo, dando origem a quatro tipos de sistemas:
•

Sistema de visão óptica direta.

•

Sistema de visão direta por vídeo.

•

Sistema de visão por vídeo baseado em monitor.

•

Sistema de visão óptica por projeção.
Conforme a descrição feita por Azuma (2001), Kirner e Zorzal (2005) e

Suthaul (2002), a seguir serão mostrados os quatro tipos de sistemas de realidade
aumentada.
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2.3.1.1

Sistema de visão óptica direta
Um sistema de visão óptica direta utiliza óculos ou capacetes com lentes que

permitem o recebimento direto da imagem real, ao mesmo tempo em que possibilitam
a projeção de imagens virtuais devidamente ajustadas com a cena real (AZUMA,
2001).
A Figura 21 mostra o diagrama desse tipo de sistema.

Imagens
gráficas

Rastreador
Gerador de
cena

Monitores

Mundo
real
Combinadores
ópticos

Figura 21 - Diagrama do sistema de visão óptica direta.
Fonte: Realidade Aumentada

2.3.1.2 Sistema de visão direta por vídeo
O sistema de visão direta por vídeo utiliza capacetes com micro câmeras de
vídeo acopladas. A cena real, capturada pela micro câmera, é misturada com os
elementos virtuais gerados por computador e apresentadas diretamente nos olhos do
usuário, através de pequenos monitores montados no capacete (SUTHAUL, 2002).
A Figura 22 mostra o diagrama e apresenta um dispositivo de visão direta por
vídeo.
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Vídeo combinado

Figura 22 - Diagrama do sistema de visão direta por vídeo.
Fonte: Realidade Aumentada

2.3.1.3 Sistema de visão por vídeo baseado em monitor
O sistema de visão por vídeo baseado em monitor utiliza uma webcam para
capturar a cena real. Depois de capturada, a cena real é misturada com os objetos
virtuais gerados por computador e apresentada no monitor. O ponto de vista do
usuário normalmente é fixo e depende do posicionamento da webcam (AZUMA,
2001). Este tipo de sistema de realidade aumentada será utilizado na construção de
um protótipo para auxiliar nos experimentos realizados com usuários. O sistema será
adaptado para ser executado em dispositivos móveis com a plataforma Android sem o
uso de computadores.
A Figura 23 mostra o diagrama e os equipamentos utilizados nesse sistema.

Rastreador

Dados obtidos pelo
rastreador

Monitor

Câmera
Mundo
real

Gerador
de cena

Combinador
Imagens
gráficas

Figura 23 - Diagrama do sistema de visão por vídeo baseado em monitor.
Fonte: Realidade Aumentada
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2.3.1.4 Sistema de visão óptica por projeção
O sistema de visão óptica por projeção utiliza superfícies do ambiente real,
onde são projetadas imagens dos objetos virtuais, cujo conjunto é apresentado ao
usuário que o visualiza sem a necessidade de nenhum equipamento auxiliar. Embora
interessante este tipo de sistema é muito restrito e pouco utilizado devido às
condições do espaço real, em função da necessidade de superfícies de projeção
(KIRNER, ZORZAL, 2005).
A Figura 24 mostra o exemplo de um campo de futebol virtual com uma bola
projetada onde os usuários podem interagir com ela.

Figura 24 - Exemplo de aplicação com sistema de visão óptica por projeção.
Fonte: Publicidade Digital

Na opinião do autor, os pontos principais a serem estudados para o
desenvolvimento de um sistema de realidade aumentada são o registro e a
identificação da cena, bem como a manutenção destes registros em tempo real. Outro
ponto importante é a melhor forma de mesclar, na cena real, as informações geradas
pelo sistema virtual de modo que o resultado final fique bem alinhado.
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2.3.2 Desafios da realidade aumentada
Apesar de a realidade aumentada estar se disseminando no mercado, ainda
existem algumas questões e desafios que a tecnologia precisa vencer para alcançar a
maturidade. Pelo simples fato de precisar reconhecer códigos ou marcações para
executar programas que geram a imagem 3D para o usuário, a realidade aumentada
ainda é escassa de recursos para as plataformas móveis.
Devido a algumas limitações do sistema operacional mobile, se torna difícil
executar um código de uma plataforma fixa diretamente em uma plataforma móvel. É
necessário utilizar softwares específicos de desenvolvimento para telefones celulares,
onde as bibliotecas são desenvolvidos por especialistas, proporcionando alto
desempenho e robustez às aplicações desenvolvidas (WAGNER, SCHMALSTIEG,
2009).
Em relação ao usuário, as duas principais questões são: “quais informações
relevar do contexto privado para ser apresentada? Será possível encontrar interfaces
melhores para visualizar a informação do que os modelos existentes?” (LAMARTINA,
2009).
De acordo com Kirkpatric (2009), os principais desafios que devem ser
vencidos são:
•

Segurança e Spam: As aplicações de realidade aumentada podem,

teoricamente, apresentar qualquer tipo de conteúdo digital interagindo com o
ambiente em que se localiza. Conteúdos digitais maliciosos e inapropriados podem
ser disparados e apresentados via realidade aumentada, tanto quanto as mensagens
indesejáveis lotam a caixa de e-mail de milhares de pessoas diariamente.
•

Social e tempo real vs solitário e previamente armazenado: Conforme o

uso da realidade aumentada se dissemine, cada vez mais as pessoas poderão tocar
nas realidades umas das outras. Além disso, a experiência de apontar os dispositivos
para objetos será tão rica quanto às informações em tempo real sobre esses objetos
que possam ser apresentados.
•

Experiências do usuário: Pessoas podem apontar dispositivos umas

para as outras e obterem informações pessoais em tempo real, fazendo com que não
seja uma boa experiência de uso em alguns contextos.
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•

Interoperabilidade: Da mesma forma que a telefonia, as estradas e as

tecnologias de redes precisam de padrões para crescer, também é necessário que
isso aconteça em qualquer tecnologia. Os aplicativos de realidade aumentada não se
comunicam uns com os outros.
•

Abertura: Para que a realidade aumentada no sentido amplo, se torne

uma experiência rica em diversas áreas de conhecimento, é necessário que
aplicativos e conteúdos sejam criados e integrados de forma aberta, encorajando a
própria produção. Sem padrões abertos para integrar aplicativos e conteúdos de
todas as naturezas, cada sistema de realidade aumentada fica limitado a si mesmo.
Portanto, além de serem essenciais à interoperabilidade, os padrões abertos são
importantes para criar um ambiente digital que enriqueça as camadas de realidade
aumentada globalmente.
Fatores como a deficiência do hardware (Ex. Baixa capacidade de
gerenciamento de memória e energia), o desempenho das imagens 3D em diferentes
ambientes, a sustentabilidade de aplicações de realidade aumentada em aparelhos
com pouca capacidade de armazenamento de energia e a necessidade da internet
sem fio para executar aplicações especificas, são relevantes para a implementação
da realidade aumentada em dispositivos móveis, pois enquanto estas barreiras não
forem

totalmente

quebradas,

o

uso

da

tecnologia

ainda

será

limitada

(PAPAGIANNAKIS, SINGH, THALMANN, 2008).
2.3.3 Implementações
O desenvolvimento da área de realidade aumentada se deu com a
convergência de uma série de fatores, incluindo pesquisas, tecnologias e a
disponibilidade de produtos como por exemplo os computadores, as câmeras digitais
e os Smartphones. Linguagens e bibliotecas como a VRML - Virtual Reality Modeling
Language, especificada pela norma ISO/IEC 14772 em 1997 (VLMR, 1997) e a
ARToolKit

(www.artoolkit.com)

são

exemplos

de

recursos

que

possibilitam

gratuitamente a implementação da realidade aumentada (CONSOLARO, ABREU,
UTIYAMA, 2009).
A realidade aumentada pode estar presente em aplicações comerciais como
propagandas entre outros, porém não tão utilizada em aplicações práticas,
especialmente no comércio eletrônico (PARK, LEE, 2008).
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Park e Lee (2008) desenvolveram um protótipo que faz o uso da realidade
aumentada em conjunto ao comércio eletrônico por meio de um marcador
independente baseado em projeção a laser. O protótipo é capaz de gerar a realidade
aumentada em um ambiente físico qualquer onde o usuário acessa um determinado
site e escolhe o produto 3D que deseja comprar. Em seguida, arrasta e solta o objeto
para a janela de realidade aumentada, registra o marcador onde após este
procedimento o usuário pode dimensioná-lo através do laser onde quiser e com o
tamanho que quiser, interagindo e sentindo o objeto no ambiente real.
As Figuras 25, 26 e 27 mostram como o marcador é registrado, o objeto
selecionado e o hardware utilizado para dimensionar o marcador junto a sua
execução.

Figura 25 - Registro do marcador.
Fonte: Park e Lee (2008)

Figura 26 - Janela de seleção do produto.
Fonte: Park e Lee (2008)
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Figura 27 - Hardware utilizado para projeção e o exemplo de execução.
Fonte: Park e Lee (2008)

Park e Lee (2008) utilizam um sistema de ponteiros a laser que substitui o
marcador convencional, porém não consegue associar várias imagens a vários
marcadores diferentes e nem utilizá-lo em plataformas móveis devido as limitações de
hardware e configurações mais complexas. A vantagem do ponteiro a laser é que o
usuário pode colocar o objeto do tamanho que quiser em um raio de 15cm a 4m
dependendo da luminosidade.
O conceito de Cloud Computing (Computação em nuvem) também pode ser
integrado ao ambiente da realidade aumentada. Prochazka, Stencl, Popelka e Stastny
(2011) apresentam o conceito de um aplicativo de realidade aumentada para ser
usado junto à computação em nuvem, habilitando o uso de mais métodos
computacionais complexos, tais como as redes neurais. São descritas 2 abordagens
de identificação da cena. Por Mainstream onde as análises são realizadas com base
na entrada de diferentes sensores como bússolas, GPS e RFID e a outra abordagem
é baseada em processamento de imagem onde a imagem é capturada pela câmera e
é processada pelo motor da aplicação onde o objeto é identificado e a informação
contextual é incorporada e vinculada ao objeto apropriado.
A Figura 28 mostra um exemplo de navegação utilizando Mainstream por
meio do software de realidade aumentada Layar (www.layar.com).

56

Figura 28 - Navegação pelo celular utilizando o software Layar.
Fonte: PROCHAZKA et al., (2011)

Partindo destas duas abordagens, o objetivo foi criar um aplicativo de
realidade aumentada que ajudaria designers de automóveis a virtualizar modificações
em um carro. A aplicação foi projetada para dispositivos móveis capazes de criar a
realidade aumentada por composição de vídeo. A aplicação usa um algoritmo de
reconhecimento de rede neural chamado Multi Layer Perceptron (MLP) para
identificar as partes que podem ser substituídas em um veículo real aproveitando os
princípios de cloud computing, pois o banco de dados que contém as partes do carro
é armazenado em um servidor na rede, garantindo boa escalabilidade e desempenho
dependendo do link.
A Figura 29 mostra a estrutura utilizada para esta abordagem.
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Figura 29 - Estrutura de Cloud Computing para realidade aumentada.
Fonte: Prochazka et al., (2011)

Plataformas móveis baseadas em PC como é o caso do Windows Mobile,
obtêm melhor desempenho na execução de aplicativos de realidade aumentada
devido a sua engine nativa OpenGL, que acelera o hardware de vídeo fazendo com
que as imagens em 3D sejam renderizadas mais rapidamente no display do
dispositivo móvel (POZZER, 2011).
Lima, Teichrieb e Kelner (2011) apresentam uma solução standalone de
realidade

aumentada

utilizando

a

técnica

de

monitoramento

Markless

(reconhecimento do ambiente real sem a utilização de marcadores). A solução foi
desenvolvida para a plataforma Windows Mobile onde foi modificado o algoritmo de
rastreamento de Wuest (WUEST, 2005) portando-o para a plataforma mobile com o
auxílio de duas bibliotecas visuais que são a Vision something Libraries (VXL) e a
Visual Servoing Platform (ViSP), todas baseadas na engine OpenGL.
Ao contrário das tradicionais implementações, a abordagem feita por Li e
Chen (2009) para melhorar a visualização de imagens que são comercializadas pela
internet, adota uma estratégia de registro multi-estágio para reduzir a quantidade
demasiada de registro de erros. Durante o primeiro estágio, um sensor acelera o
processamento do algoritmo de registro e melhora a sua capacidade de lidar com
grandes deslocamentos interframes devido aos movimentos rápidos. Se o resultado
do primeiro estágio não for suficiente bem, o método de controle de loop fechado
minimiza o erro entre a posição atual e o desejado, determinando automaticamente o
movimento que a câmera deve perceber durante o segundo estágio. Por fim, com o
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processo de controle de feedback, o objeto virtual é controlado pelo método baseado
em imagens 2D para sobrepor a imagem escaneada no ambiente real.
A Figura 30 mostra o sistema de coordenadas utilizado pelo algoritmo. O
diagrama de controle é mostrado pela Figura 31.

Figura 30 - Sistema de coordenadas utilizado pelo algoritmo.
Fonte: Li e Chen (2009)
3D
Model

Feature
Perception

AR Vídeo

System
(Control Law)

Image
Device

Position (features)
Computed by back
projection

Figura 31 - Diagrama de controle.
Fonte: Li e Chen (2009)

Em alguns casos, a própria cena real passa a ter parâmetros para se tornar o
seu próprio índice para a geração da realidade aumentada. Shen, Luo e Zheng (2010)
apresentam uma abordagem prática de realidade aumentada onde não se utiliza
parâmetros para calibrar a câmera do dispositivo móvel e sim índices que são
reconhecidos e que quando localizados, projetam os objetos virtuais na cena real.
Este método identifica o índice na própria cena real, criando uma perspectiva
da imagem baseando-se em 4 pontos distintos onde elimina o uso de marcadores. No
entanto, o método passa a não ser tão eficaz quando oclusões existem na cena real,
impossibilitando a identificação do índice pelo dispositivo.
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A Figura 32 mostra como os pontos são reconhecidos na cena real.

Figura 32 - Reconhecimento de pontos na cena real.
Fonte: Shen, Luo e Zheng (2010).

Segundo Shen, Luo e Zheng (2010), este problema pode ser resolvido
observando e calculando a profundidade entre os objetos reais e virtuais para
compará-las. Para isto, baseia-se na exclusão do plano de fundo. Primeiro captura-se
o plano de fundo da cena real e em seguida calcula a profundidade com base em dois
pontos da cena ao invés de 4 pontos não calibrados. O deslocamento da câmera
deve ser pequeno para caber o fundo capturado no início da operação.
A Figura 33 mostra como é identificada a oclusão.

Figura 33 - Identificação da oclusão.
Fonte: Shen, Luo e Zheng (2010).

Misturada ao marketing digital, a realidade aumentada também faz com que
as pessoas tenham mais interação com a marca, captando e fidelizando o cliente de
forma diferenciada sem exigir um nível de conhecimento elevado para o uso da
tecnologia.
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A realidade aumentada também pode contribuir para o aprendizado. Esta
contribuição pode ser observada por meio de cinco parâmetros que são a localização,
o tempo, o ambiente, os relacionamentos e a identificação do usuário. Por meio
destes cinco parâmetros, é possível fazer com que usuários utilizem a realidade
aumentada

para

adquirirem

conhecimento

sobre

determinados

assuntos

automaticamente interagindo entre si (SPECHT, TERNIER, GRELLER, 2011).
Specht, Ternier e Greller (2011) desenvolveram um jogo chamado "Locatory"
que é bem semelhante ao jogo da memória e que pode ser jogado por vários usuários
simultaneamente. Os usuários competem por meio da visualização de cartões virtuais
que são distribuídos dentro de uma camada de realidade aumentada ligada ao mundo
real. O usuário pode analisar o ambiente através da câmera do dispositivo móvel que
gera os cartões a um raio de 80 metros à sua localização. Caso o usuário erre o
palpite, o cartão não será mais visualizado por ele e sim por outro usuário
sucessivamente. Assim, um usuário deve percorrer o cenário do jogo com o objetivo
de descobrir e abrir cartas ainda não encontradas pelos outros usuários.
A importância dos sensores que são encontrados nos dispositivos móveis
como microfones, câmeras e GPS’s são definidos como essenciais para conectar a
mídia aos objetos do mundo real.
A Figura 34 mostra como é realizada a interação.

Figura 34 - Visualização do usuário no momento da interação.
Fonte: Specht, Ternier e Greller (2011)
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2.3.4 Modelos de negócio para a realidade aumentada
Existem diversos tipos de modelos de negócio que podem ser aplicados a
realidade aumentada. De acordo com Hayes (2009), os 14 principais modelos são:
•

In Sity: Auxilio para vendas por meio de visualização de projetos e produtos

colocados no ambiente antes de realizados.
•

Treinamento: Oferece treinamento para que as pessoas se tornem proficientes

em alguma área ou consigam realizar uma tarefa especifica.
•

Social Gaming: Uso de jogos em realidade aumentada em ambientes de redes

sociais potencializando a sua propagação.
•

Layers de localização: Aplicativos que apresentam informações sobre os locais

como localização de parques, restaurantes, bancos entre outros.
•

Virtual Demo: Uso de realidade aumentada para demonstrar produtos. Este

modelo de negócio será utilizado na construção do protótipo deste trabalho de
pesquisa.
•

Educação experimental: Aplicativos onde a realidade aumentada pode ajudar

em processos educacionais.
•

Classificados: Diretórios para localizar produtos ou serviços locais de forma

que as pessoas sejam guiadas para os produtos ou serviços que procuram (via
realidade aumentada).
•

Compra personalizada: A meta ideal desse tipo de aplicativo é o que acontece

no filme Minority Report, quando as pessoas olham para um outdoor e a mensagem
exibida é personalizada exclusivamente para cada uma delas, em função das
características pessoais.
•

Cooperação: Aplicativos que permitem que as pessoas interajam, cooperando

em ações específicas como videoconferência. Hologramas de pessoas remotas
apresentados para interagir com pessoas e objetos físicos.
•

Branding: Aplicativos para promover a marca/empresa.

•

Eventos aumentados: Permite visualizar informações adicionais sobre evento

como jogos e shows, quando a câmera do aplicativo onde está instalado o aplicativo é
apontada para determinada cena, jogador, artista entre outros em tempo real.
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•

Entertainment: Na forma de televisão e filmes experimentais em que as

pessoas vivem a experiência do filme por meio de realidade aumentada. Aplicações
desse tipo devem começar a surgir como experiência para que as pessoas possam
participar de cenas de filmes e shows por meio de realidade aumentada e tecnologia
de vídeo em 3D.
•

Compreensão de sistemas complexos: Aplicativos que permitem interagir com

partes de sistemas complexos que não podem ser divididos ou separados, por
exemplo, uma explosão.
•

Reconhecimento e direcionamento: Aplicativos com reconhecimento facial.

Permite que o usuário saiba com quem esta interagindo e obtêm informações para
ampliar a experiência com cada pessoa.
Este fato tem uma especial importância em ambientes suscetíveis ao alto
grau de contaminação por toque nos botões de controle dos equipamentos
hospitalares. O uso de hologramas como botões evitaria a contaminação.
Segundo um relatório da Juniper Research (IDGNOW, 2010), “o mercado de
realidade aumentada mobile vai alcançar US$ 732 milhões em 2014, alimentado por
downloads de aplicações pagas, publicidade e serviços de assinantes”.
A importância da realidade aumentada está concentrada, justamente, nas
inúmeras possibilidades que ela pode proporcionar. Utilizando a realidade aumentada,
tudo é possível e a criatividade é o limite para a invenção de aplicações úteis para as
mais diversas áreas como foram citadas anteriormente.

2.4

Comércio Eletrônico

O termo comércio eletrônico ou e-commerce é a forma de compra e venda de
produtos ou serviços de uma determinada natureza, com o auxílio de um computador,
telefone ou qualquer outro equipamento eletrônico que seja capaz de efetuar uma
transação on-line. O fator que mais caracteriza o termo é o uso da internet para
comprar e vender coisas.
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Segundo Brain (2011), o comércio eletrônico é composto por 3 principais
papéis:
•

Compradores: Pessoas que têm dinheiro e que querem adquirir um bem ou

serviço.
•

Vendedores: Pessoas que oferecem bens e serviços. Os vendedores são

geralmente reconhecidos de duas maneiras diferentes: Varejistas, que vendem
diretamente aos consumidores e atacadistas ou distribuidores, que vendem para os
varejistas ou para outros tipos de negócios.
•

Produtores: Pessoas que criam os produtos e serviços que os vendedores

oferecem aos compradores. Um produtor sempre é, necessariamente, um
vendedor também. O produtor vende os produtos feitos para os atacadistas,
varejistas ou diretamente ao consumidor.
Qualquer transação realizada no comércio eletrônico envolve os três papéis
apresentados acima, desde uma venda de canetas até a venda de um automóvel
ou um imóvel.
Para o comércio eletrônico não existe classe social favorecida. Qualquer
pessoa pode comprar ou vender produtos ou serviços, seja ela da classe A ou E.
Uma estratégia interessante postada por Maia (2009) na revista Veja, foi a de uma
das maiores empresas de varejo do Brasil, a das Casas Bahia, que teve como seu
público-alvo as classes C, D e E. Seu foco era a venda computadores nas vendas
on-line, porém, a empresa só iniciou sua estratégia após ter emitido 4,5 milhões de
cartões de crédito para que esse público pudesse comprar por um preço mais
baixo e parcelado. A empresa vendeu quase 600.000 unidades em 2009.
2.4.1 Casos
As empresas atualmente utilizam o comércio eletrônico de diferentes formas.
Apesar de o produto ser exibido on-line, não significa que a empresa possua o
mesmo em estoque. Pode-se trabalhar sem estoque, como é o caso da Dell. A
empresa trabalha com a venda de computadores direta para o consumidor final e sob
medida, o que faz com que grande parte dos custos sejam reduzidos, proporcionando
preços mais atrativos para o público. Tudo feito pela internet.
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Empresas que trabalham com marketing direto, como é o caso da Avon e da
Natura citados na motivação deste trabalho, ainda dependem de uma intervenção
pessoal para concluir suas vendas. O consultor vai até a casa das pessoas para
oferecer os produtos através de catálogos impressos onde serão marcados os
produtos desejados. O consultor, de acordo com a vivência das vendas diárias,
começa a perceber quais os produtos que são mais vendidos e inicia seu estoque
pessoal a partir destas informações. Algumas pessoas preferem obter o produto
naquele preço e de preferência naquele exato momento, ou seja, ainda deixam de
adquirir o produto pelo prazo de entrega e não somente pelo valor. Observa-se que o
consultor agora se transforma na própria empresa e com algumas vantagens: Sem
custos com mão-de-obra e matéria-prima para produção, pois o produto já vem pronto
e o canal de compras já desenvolvido onde só será acionado no momento em que
seu estoque acabar ou quando solicitarem um produto que ainda não possui.
Existe também o comércio eletrônico que para efetuar vendas não é
necessário ter uma empresa e muito menos ser um empresário de sucesso, como é o
caso do Mercado Livre. O Mercado Livre hoje está entre a opção de pesquisa de
mercado mais acessada pelas pessoas segundo pesquisa desenvolvida pela
Softvision (2011). O site é considerado o maior mercado on-line brasileiro onde
milhares de pessoas se encontram para vender ou comprar produtos diariamente. O
fato de possuir a maior comunidade de compradores da América Latina faz com que o
consumidor tenha mais opções de preço, pois a concorrência se torna gigantesca.
Para que as pessoas possam fazer a transição para o canal on-line de
compra e venda com mais freqüência e de forma diferenciada, o papel da mídia
cruzada torna-se importante. As pessoas podem acessar o canal apenas escaneando
um código bidimensional, por exemplo, ou mesmo interagindo com uma aplicação em
realidade aumentada que também o direcionará ao mesmo local.
2.4.2 Vantagens e desvantagens do comércio eletrônico
Apesar do comércio eletrônico ser uma modalidade de mercado emergente
que envolve diversas tecnologias, nem sempre é a melhor opção para o
empreendedor. Muitas empresas ainda não aderiram esta modalidade devido a
algumas de suas desvantagens. De acordo com um estudo feito pelo INPE (2010),
mostra-se algumas vantagens e desvantagens do comércio eletrônico:
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Vantagens:
•

Acessibilidade global e alcance de vendas: As empresas podem expandir sua

base de clientes e sua linha de produtos, visto que a internet pode ser acessada de
qualquer lugar do mundo.
•

Relacionamento mais próximo entre empresa e fornecedores: Transações B2B

podem gerar relacionamentos mais próximos pela facilidade existente no novo canal
de comunicação.
•

Testes gratuitos: Produtos podem ser testados na web de forma rápida, fácil e

sem custos.
•

Redução de custos: Empresas podem reduzir seus custos de produção

adequando dinamicamente os seus preços.
•

Mudanças no meio de comunicação: Com a internet há uma redução no

número de meios de comunicação usada para realização de um pedido, ou seja, se
um pedido fosse feito pelo telefone, o cliente o faria para uma atendente, que por sua
vez o repassaria à pessoa encarregada. Dessa forma, foi necessária a utilização de
dois meios de comunicação (telefone – utilizado pelo cliente e o computador –
utilizado para processar o pedido) para que o pedido fosse feito. Com a Internet, as
informações não são alteradas, mas o meio de comunicação utilizado para a chegada
das informações foi único (através do comércio eletrônico onde os dados já estão na
forma digital).
•

Tempo para comercialização: A Internet está 24 horas on-line e os 7 dias da

semana. Leva-se um tempo menor para comercializar onde existe também um ganho
no tempo de resposta em relação às mudanças da demanda do mercado.
•

Lealdade dos clientes: Melhoria na lealdade dos clientes e nos serviços, uma

vez que o site sempre tenha suas informações atualizadas e sempre disponíveis de
maneira que seja fácil o entendimento pelo cliente (interface amigável).

Desvantagens:
•

Conflito de canal: Revendedores e comerciantes temem que com o contado

direto entre empresa e consumidor gere prejuízo para as partes envolvidas na

66

negociação. Este fator deve ser analisado de forma a prever tal conflito, ou à medida
que o conflito aconteça é preciso existir um plano de ação para ser tomado para que a
situação seja amenizada de forma que não traga prejuízos à empresa e/ou parceiros
envolvidos.
•

Competição: Da mesma forma que se tem à vantagem de se comercializar em

qualquer lugar do mundo, a competição que até então era local agora se torna
mundial.
•

Direitos autorais: Uma vez publicada a informação na Internet, torna-se fácil

sua cópia.
•

Aceitação do cliente: As empresas têm receio se os consumidores irão aceitar

essa nova forma de negócio.
•

Aspectos legais: Não existe uma estrutura legal a nível mundial.

•

Lealdade: Pelo fato da procura aos produtos ser mais rápida e fácil, os

consumidores não garantem lealdade ao seu vendedor.
•

Preço: Os preços podem diminuir visto que o custo pode ser reduzido, mas o

diferencial é o serviço prestado aos consumidores.
•

Segurança: A segurança é algo muito importante e pode se tornar uma barreira

tanto para consumidores quanto para parceiros. É necessário garantir através de
certificados digitais que as informações estão trafegando pela rede sem adulteração
dos dados.
•

Serviço: É muito mais fácil e rápido comparar os produtos de uma empresa

com a outra. O serviço prestado pela empresa pode ser o grande diferencial e é
necessário investir neste ponto.
•

Viabilidade: Muitas empresas estão inseguras no investimento que deve ser

feito para a concretização do comércio eletrônico em virtude das conseqüências que
este tipo de negócio pode acarretar.
•

Barreiras do usuário: O lado dos consumidores deve ser considerado, pois o

mesmo terá um custo de acesso a essa nova forma de negócio. A tecnologia está em
constantes avanços e haverá sempre a aquisição de novas máquinas.
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Apesar das barreiras encontradas no comercio eletrônico, empresas não estão
deixando de investir nesta modalidade, pois sabem que as barreiras encontradas
podem ser contornadas com ações preventivas. Basta ter um bom planejamento e
acompanhamento após sua migração.
2.5

Conclusão
O uso do conceito de mídia cruzada não se restringe especificamente aos

meios digitais. A conversa entre as pessoas, o rádio, o jornal, a revista, o livro, a
fotografia, o cinema, a televisão e a internet são exemplos de formas que permitem a
criação e distribuição de mensagens aplicando este conceito.
Com o uso da mídia cruzada mesclada ao meio digital é possível atingir
objetivos de forma mais rápida e atraente, possibilitando ao usuário mais contato com
tecnologias emergentes.
A tendência é que as empresas adotem cada vez mais a prática de uso dos
códigos bidimensionais, começando a criar diversos tipos de aplicações para facilitar
e tornar mais dinâmico o seu cotidiano, utilizando-os como alavanca para transições
de mídia diferenciadas.
Ainda falta no Brasil, uma divulgação em massa dos padrões de códigos
bidimensionais para que as pessoas possam conhecer e se familiarizar mais com o
assunto em questão.
Com o uso do código de barras bidimensional, é possível reduzir o tempo
gasto em operações básicas do usuário. Não é mais necessário digitar URL´s em
navegadores para atingir o objetivo especifico. Daí em diante os erros de digitação
acabarão.
Para cada caso pode-se utilizar um padrão bidimensional diferente. O mais
utilizado é o QR Code, porque possui uma gama maior de caracteres para
representação e possui um ângulo de 360º graus de leitura, não exigindo muito da
câmera do dispositivo móvel e facilitando a captura e decodificação da imagem.
Com o uso da realidade aumentada integrada aos códigos bidimensionais e a
mídia cruzada, obtem-se um diferencial na forma de adquirir uma determinada
informação utilizando mais de um meio de comunicação. O usuário é capaz de inserir
objetos virtuais no ambiente físico onde é possível manipulá-los.
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Com a integração da realidade aumentada e a mídia cruzada relacionada aos
padrões de códigos bidimensionais, é possível ter um comércio eletrônico
diferenciado e com mais recursos disponíveis dos que existem atualmente. O usuário
passa a interagir mais no momento da transação, estimulando a mobilidade e fazendo
com que este processo se torne cada vez mais flexível e fácil de ser executado. As
negociações

podem se

tornar mais

criativas

disponibilizadas na palma da mão em tempo real.

onde

as

informações

serão
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3

PROPOSTA

O projeto AndAR possibilita a geração da realidade aumentada na plataforma
Android, porém possui algumas restrições como a necessidade de seleção da
imagem e a disponibilidade de apenas um marcador. O software não faz o
reconhecimento automático e não utiliza várias imagens para vários marcadores. Para
que o AndAR funcione de forma automática e com vários marcadores associados a
várias imagens 3D, é necessário fazer algumas personalizações em seu código-fonte.
De acordo com as perguntas de pesquisas a seguir, foram observados alguns
pontos que motivaram a demonstração do experimento proposto neste trabalho por
meio de um protótipo, com o objetivo de melhor compreender o comportamento das
pessoas durante o seu uso:
•

O uso da realidade aumentada em dispositivos móveis junto com a integração
entre a mídia impressa e digital, podem contribuir para transformar os
catálogos de venda direta em uma alternativa de comércio eletrônico
proporcionando uma melhor experiência de usuário?

•

O comércio eletrônico impulsionado pela mídia cruzada e a realidade
aumentada oferece alguma vantagem em relação ao comércio eletrônico
padrão?

•

A experiência com o uso de imagens 3D contendo detalhes específicos dos
produtos oferecidos agrega mais informações ou é irrelevante?

•

Na percepção do usuário é difícil instalar um aplicativo para realizar este tipo
de interação?

•

O tipo de protótipo apresentado proporciona mobilidade ao usuário?
Propõe-se para este trabalho, a construção de um protótipo de catálogo de

produtos desenvolvido em mídia impressa com marcadores de realidade aumentada e
QR Codes, outro protótipo baseado em catálogos convencionais sem uso de códigos
e um site voltado ao comércio eletrônico. O objetivo é investigar o uso da realidade
aumentada e da mídia cruzada na integração de catálogos impressos e digitais,
possibilitando analisar a reação das pessoas em função das transições entre as
mídias.
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Pretende-se personalizar o software de código aberto AndAR para que possa
ser utilizado como instrumento de análise nos experimentos e integrado a este
contexto. O segmento de mercado escolhido para a construção dos protótipos e dos
experimentos foi o automotivo.

3.1

Softwares Utilizados
Foram utilizados os seguintes softwares para a construção dos protótipos

conforme mostra a Tabela 3.
Tabela 3 – Softwares de apoio para a construção dos protótipos.
Software

Descrição

Aplicação

Android SDK R12

Kit de desenvolvimento de programas para plataforma
Android. Base para o Eclipse Classic 3.7.

Protótipo AndAR

ARToolkit

Biblioteca opensource utilizada para a registro dos
marcadores.

Protótipo AndAR

Autodesk Maya
2011

Software para desenvolvimento de jogos, imagens e
animações em 3D.

Protótipo
WebParts RA

CorelDraw X5

Ferramenta para ilustração vetorial e construção delayouts de
páginas.

WebPartsRA

Eclipse Classic 3.7 Ferramenta para desenvolvimento Java e outras plataformas.
Microsoft Visual
Studio 2008

Ferramenta da Microsoft para desenvolvimento de sites em
ASP .NET.

MasterAutos
Protótipo AndAR
Protótipo Site

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o uso do software CorelDraw X5, foram construídos os dois protótipos
de catálogo de produtos, o WebParts e o MasterAutos. Os códigos bidimensionais
para

o

protótipo

WebParts

foram

criados

gratuitamente

pelo

site

Kaywa

(http://www.kaywa.com/).Os marcadores de realidade aumentada foram desenhados
no CorelDraw X5 e registrados pela biblioteca ARToolkit, onde foi gerado um arquivo
com extensão .patt (Pattern) para cada marcador que foi passado para o construtor
no código-fonte do programa principal conforme descrito no apêndice "A" deste
trabalho.
A Figura 35 mostra um dos marcadores criados pelo software CorelDraw X5 e
registrado pela biblioteca ARToolkit.
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Figura 35 - Marcador de realidade aumentada.
Fonte: Elaborado pelo autor

A criação das imagens em 3D para a realidade aumentada foi realizada pelo
software Autodesk Maya 2011. A imagem para ser gerada no dispositivo móvel deve
ser criada com uma malha não muito arredondada, tendo no máximo 2.000 polígonos
onde os mesmos devem ser criados com no máximo 4 lados cada. Este parâmetro se
da devido a dificuldade que o hardware do dispositivo móvel possui para renderizar a
imagem gerada. O nível máximo de arredondamento da malha obtido é mostrado na
Figura 36.

Figura 36 - Imagem em 3D para realidade aumentada com o maior nível de
arredondamento obtido.
Fonte: Elaborado pelo autor

O software utilizado para desenvolver o site foi o Microsoft Visual Studio 2008.
Com ele, foi desenvolvido um site em ASP para receber as informações do usuário
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que são necessárias para a conclusão da compra. No momento em que o usuário
escolhe o produto desejado e aponta o leitor de QR Code para o código relacionado,
o mesmo é direcionado automaticamente ao portal para o preenchimento das
informações e conclusão da compra.
A Figura 37 mostra a tela de login e de cadastro caso seja o primeiro acesso
do usuário.

Figura 37 - Telas de login e cadastro do e-commerce.
Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 38 mostra a tela em que o usuário é direcionado ao apontar o leitor
de QR Code e uma tela auxiliar de consulta com todos os status das transações
realizadas pelo usuário.
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Figura 38 - Telas de compra e status do e-commerce.
Fonte: Elaborado pelo autor

O site desenvolvido não fez parte dos cenários dos testes realizados com os
usuários porque o foco desta dissertação poderia ser desviado, pois acabariam sendo
analisados aspectos de usabilidade do próprio site e não somente o comportamento
dos usuários nas transições entre mídias. O ponto final dos testes foi o
direcionamento para site. Caso o usuário consiga chegar até este ponto, a compra é
considerada bem sucedida.
Para personalizar o software AndAR, foi utilizado o Eclipse 3.7 para as
alterações do seu código-fonte. Foram criadas funções e construtores para o
funcionamento descritas na seção 3.2.3 e no apêndice "E" deste trabalho.

3.2

Protótipos

Foram desenvolvidos 2 catálogos experimentais para execução dos testes
com os usuários sendo um com marcadores de realidade aumentada e QR Codes
(WebParts) utilizado em conjunto com o software personalizado AndAR e outro com a
mesma estrutura porém apenas com imagens dos produtos e outras informações para
a conclusão da compra (MasterAutos).
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3.2.1 Protótipo Masterautos

O protótipo MasterAutos é similar a um catálogo convencional que foi
produzido para ser comparado com o protótipo WebParts descrito na seção 3.2.2
deste trabalho. Em seu interior, imagens dos produtos e informações são
apresentadas para que o usuário possa escolher o que comprar. A Figura 40 mostra a
capa do protótipo MasterAutos.

Figura 39 - Capa do protótipo MasterAutos.
Fonte: Elaborado pelo autor

O grupo a qual pertence o produto é mostrado no cabeçalho das páginas com
a logomarca do fabricante e o segmento. Por exemplo, “Acessórios”. Neste grupo
serão encontrados apenas produtos relacionados a este segmento. Na seqüência são
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mostradas informações sobre o produto como sua aplicação, dimensões, peso, preço
entre outras para auxiliar o usuário na escolha. Caso o usuário resolva adquirir a
peça, basta ligar para a central de atendimento que está no centro do catálogo ou
acessar o site descrito no rodapé para realizar a compra. A Figura 41 mostra o layout
da página de produtos.

Figura 40 - Página de compras do protótipo MasterAutos.
Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.2 Protótipo Webparts
O protótipo WebParts é um protótipo que funciona em conjunto a um software
de realidade aumentada que está descrito na seção seguinte. Este protótipo foi
desenvolvido para ser comparado com o protótipo MasterAutos e gerar insumos para
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concluir os experimentos descritos na seção 4.
No protótipo WebParts, existe em seu interior QR Codes e marcadores de
realidade aumentada junto as demais informações sobre os

produtos que serão

comercializados para que o usuário seja estimulado a realizar a interação. Na capa
está impresso quais os requisitos mínimos para o uso caso o usuário tenha dúvidas e
um QR Code que direciona o usuário a área de download do software de realidade
aumentada que é utilizado em conjunto a este protótipo. O objetivo do código é evitar
que o usuário tenha dificuldades em instalar o software, exigindo apenas que aceite a
instalação. A Figura 42 ilustra a capa do protótipo.

Figura 41 – Capa do protótipo WebParts.
Fonte: Elaborado pelo autor

O grupo a qual pertence o produto é mostrado no cabeçalho das páginas com
a logomarca do fabricante e o segmento. Por exemplo, “Acessórios”. Neste grupo
somente serão encontrados produtos relacionados a este segmento. Na seqüência

77

são mostradas informações sobre o produto como sua compatibilidade, dimensões,
peso, preço entre outras para auxiliar o usuário na escolha. O marcador que gera a
realidade aumentada sempre estará contornado por uma borda preta por ser o padrão
de marcador adotado. Caso o usuário resolva adquirir a peça, basta acionar o
aplicativo de leitura de QR Code e apontar para o código localizado do lado oposto ao
marcador. A Figura 43 mostra o layout da pagina de produtos.

Figura 42 – Página de compras do protótipo WebParts.
Fonte: Elaborado pelo autor

78

3.2.3

Protótipo de realidade aumentada webpartsra

O software proposto na qualificação deste trabalho para a interação com a
realidade aumentada nos experimentos foi o EZFlar, software opensource
desenvolvido sob a plataforma Flash. Foram realizados testes e personalizações na
ferramenta, porém o nível de desempenho adquirido não foi aceito pelo autor para
prosseguir com os experimentos porque o software apresentou falhas na
renderização com múltiplos

objetos compilados. Além deste ponto, pesquisas

comprovam que a Adobe, empresa responsável pelo Flash Palyer, abandonará
futuras adaptações em navegadores para dispositivos móveis (http://pcworld.uol.com
.br/noticias/2011/11/09/adobe-abandona-flash-player-em-dispositivos-moveis/).
Devido a estes pontos considerados relevantes para este trabalho e futuras
implementações, o autor iniciou uma análise mais profunda no projeto AndAR,
baseado na plataforma de desenvolvimento Java.
O projeto AndAR é liberado sob a Licença GNU GPL (General Public License)
e por isso é opensource. O código disponibilizado é capaz de fazer com que o usuário
selecione uma imagem 3D de uma lista pré-definida e a visualize por meio de um
único marcador padrão que é disponibilizado pela aplicação.
Por tanto, para este trabalho, foi realizada uma personalização para que o
software fosse capaz de visualizar diferentes tipos de marcadores, identificando
automaticamente e associando-o a uma imagem 3D sem a dependência do usuário
no momento da execução, deixando o software mais inteligente para ser utilizado
junto ao protótipo WebParts. Foram desenvolvidas funções e construtores em
JavaScript no Eclipse Classic 3.7 para este tipo de funcionamento em específico.
As classes personalizadas foram as seguintes:
•

Classe AugmentedModelViewerActivity

•

Classe Marcador

•

Classe Material

•

Classe Model3D

•

Classe Renderer

O código-fonte está disponível no apêndice "E" deste trabalho e também no
github (https://github.com/) com todas as personalizações.
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3.2.3.1 Parametrização
Para parametrizar o software antes de seu funcionamento, é necessário criar
marcadores conforme exemplo mostrado na Figura 38 e registrá-los com a biblioteca
ARToolkit disponível em (http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/). Salve o arquivo
com extensão.patt (Ex: roda.patt) e coloque-o na pasta "\assets" localizada dentro do
diretório do projeto,pois é neste local que o software busca os patterns. Para cada
arquivo .patt (pattern) é necessário uma imagem 3D associada que pode ser criada
no Autodesk Maya 2011 ou em qualquer outro software de CAD pois não é possível
utilizar um pattern sem uma imagem 3D associada. A imagem produzida tem que ser
exportada no diretório"\assets\models" como tipo objeto .obj (Object) porque é neste
local que o software busca as imagens. O arquivo de texturas .mtl (material) será
gerado automaticamente com o mesmo nome. A configuração é feita uma única vez
no código-fonte antes de gerar o APK (Android Package).
A Figura 44 mostra a parte do código-fonte onde é feita a associação. Neste
exemplo, o arquivo roda.patt foi associado ao objeto roda.obj que foi exemplificado na
Figura 35.

Figura 43 - Parte do código-fonte onde é feita a associação.
Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 45 mostra o resultado da interação depois que o software realiza a
associação das imagens 3D e dos patterns.

Figura 44 - Resultado final da interação
Fonte: Elaborado pelo autor
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4

EXPERIMENTOS

Para observar o uso da realidade aumentada e da mídia cruzada após o
desenvolvimento dos protótipos, foram realizados experimentos com uma amostra de
10 usuários distribuídos entre os níveis básico e avançado. Os usuários de nível
básico são aqueles que possuem dispositivos móveis sem a plataforma Android e que
utilizam o dispositivo para acesso a internet de forma esporádica ou nem utilizam. Os
usuários do nível avançado são aqueles que possuem dispositivos móveis com a
plataforma Android e realizam as atividades compostas pelo nível básico com mais
freqüência.

4.1

Questões Experimentais

Por meio das questões experimentais descritas nesta seção, observou-se os
seguintes pontos nos experimentos:

1. O software de realidade aumentada para o uso no catálogo WebParts é fácil de
ser instalado?
2. É mais simples encontrar um produto no catálogo WebParts ou no catálogo
MasterAutos?
3. O catálogo WebParts oferece maior nível de detalhe do produto do que o catálogo
MasterAutos?
4. O catálogo WebParts possui mais informações em seu contexto do que o
catálogo MasterAutos?
5. O usuário consegue finalizar a compra no catálogo MasterAutos e no catálogo
WebParts?
6. O usuário é mais impulsionado a utilizar o catálogo WebParts ou o catálogo
MasterAutos para comprar um produto?
7. O catálogo WebParts proporciona mais mobilidade do que o catálogo
MasterAutos?
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8. É mais rápido comprar um produto no catálogo WebParts ou no catálogo
MasterAutos?

4.2

Cenários Experimentais

Para que as perguntas experimentais da seção anterior pudessem ser
respondidas, foram criados e executados diferentes cenários de testes conforme
descritos na seção 4.2.2.
Foi apresentado ao usuário antes dos experimentos, um exemplo do que é um
QR Code a fim de ajudá-lo a compreender o que significa e para que será utilizado
nos cenários de teste apresentados. A Figura 46 mostra a imagem mostrada ao
usuário antes dos experimentos.

Figura 45 - Exemplo de um QR Code.
Fonte: Elaborado pelo autor

Um catálogo convencional de compras de produtos também foi apresentado
para que o usuário pudesse ter uma idéia inicial do que é um catálogo de compras. A
Figura 47 mostra o catálogo utilizado como exemplo.
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Figura 46 - Exemplo de catálogo de compras.
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.1 Pré-Teste

Para melhor compreender o perfil dos usuários que participaram dos
experimentos, foram realizadas perguntas relacionadas a experiência de uso e
conhecimento de algumas tecnologias. As perguntas relacionadas a este instrumento
estão apresentadas no apêndice "A" deste trabalho.
As seguintes informações foram levantadas:
- Sexo.
- Idade.
- Profissão.
- Escolaridade.
- Conhecimento do QR Code.
- Conhecimento da plataforma Android.
- Experiência de uso da internet em dispositivos móveis.
- Experiência de compras por meio de catálogos.
- Experiência de compras on-line acompanhadas por imagens 3D.
A Tabela 4 mostra um resumo dos perfis dos usuários que participaram dos
experimentos com os protótipos.
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Tabela 4 - Resumo do perfil dos usuários que participaram dos experimentos.
GRUPO

Básico

Avançado

USUÁRIO

SEXO

IDADE

PROFISSÃO

FORMAÇÃO

CELULAR
UTILIZADO

Usuário 1

Masculino

30

Autônomo

2◦ Grau Completo

Experimento

Usuário 2

Masculino

27

Bancário

Sup. Completo

Experimento

Usuário 3

Masculino

26

Cont. Matéria Prima

2◦ Grau Completo

Experimento

Usuário 4

Feminino

37

Aux. Administrativo

Sup. Completo

Experimento

Usuário 5

Feminino

38

Do lar

Sup. Completo

Experimento

Usuário 6

Masculino

33

Coordenador de
Marketing

Pós Graduado

Experimento

Usuário 7

Masculino

28

Gerente de Projeto

Pós Graduado

Próprio

Usuário 8

Masculino

35

Tecnólogo

Sup. Incompleto

Próprio

Usuário 9

Feminino

27

Aux. Vendas

Sup. Incompleto

Experimento

Usuário 10

Masculino

31

Consultor de
Negócios

Sup. Completo

Próprio

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.2 Execução dos Cenários

Nesta seção serão descritos os cenários de testes que foram
executados para responder as perguntas experimentais definidas na seção 4.2 deste
trabalho.

•

Cenário 1: Instalação do software WebPartsRA

O usuário deve executar a instalação do software WebPartsRA.
OBS: Este cenário visa responder a questão experimental número 1.
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Roteiro do teste
- Pegar o catálogo WebParts.
- Escanear o QR Code apresentado ao lado direito da capa com o software de leitura.
- Prosseguir com a instalação.
Objetivo: Pretende-se observar neste cenário se o usuário conseguiu escanear
o código solicitado para instalação e concluí-la com sucesso sem dificuldades.
•

Cenário 2: Compra da Roda aro 17"

O usuário deve comprar uma Roda aro 17".
OBS: Este cenário visa responder as questões experimentais número 2, 5, 7 e 8.
Roteiro do teste
- Pegar o catálogo WebParts.
- Localizar o produto: Roda aro 17".
- Visualizar o produto.
- Escanear o QR Code apresentado ao lado oposto do marcador para concluir a
compra.
- Pegar o catálogo MasterAutos.
- Localizar o produto: Roda aro 17".
- Comprar o produto através do site ou da central de atendimento.
Objetivo: Pretende-se observar neste cenário se o usuário concluiu a compra
da Roda aro 17" nos 2 catálogos, analisar as dificuldades encontradas tanto na
conclusão da compra como ao visualizar a imagem 3D no catálogo WebParts e
avaliar em qual dos 2 catálogo o usuário levou menos tempo para finalizar a compra.
•

Cenário 3: Compra do amortecedor e visualização de detalhes
O usuário deve comprar um amortecedor somente se existir um pino de

encaixe na parte traseira do equipamento para instalar em um automóvel com peso
menor do que 2 toneladas.
OBS: Este cenário visa responder as questões experimentais número 3 e 4.
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Roteiro do teste
- Pegar o catálogo WebParts.
- Localizar o produto: Amortecedor Reforçado.
- Visualizar o produto.
- Certificar que o produto possui o pino de encaixa na parte traseira.
- Verificar se o produto é para automóveis com peso menor do que 2 toneladas.
- Escanear o QR Code apresentado ao lado oposto do marcador para concluir a
compra.
- Pegar o catálogo MasterAutos.
- Localizar o produto: Amortecedor Reforçado.
- Certificar que o produto possui o pino de encaixa na parte traseira.
- Verificar se o produto é para automóveis com peso menor do que 2 toneladas.
- Comprar o produto através do site ou da central de atendimento.
Objetivo: Pretende-se observar neste cenário se o usuário concluiu a compra do
amortecedor correto para o modelo especificado nos 2 catálogos, se o usuário foi
capaz de identificar o pino traseiro na peça solicitada e se o usuário teve dificuldades
de visualizar a peça em 3D no catálogo WebParts.

•

Cenário 4: Compra impulsionada

O usuário deve comprar um produto qualquer de sua escolha em apenas um
dos catálogos.
OBS: Este cenário visa responder a questão experimental número 6.
Roteiro do teste
- Solicitar que o usuário compre um produto qualquer de sua escolha.
- Deixar que o usuário escolha o catálogo WebParts ou o catálogo MasterAutos para
efetuar a compra por meio de um deles.
- Comprar o produto escaneando o QR Code ou pelo site ou pela central de
atendimento.
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Objetivo: Pretende-se observar neste cenário os motivos pelo qual o usuário
escolheu o determinado catálogo.

4.2.3 Pós-Teste

Após realizar os testes com os usuários, foram realizadas perguntas
relacionadas à experiência obtida em relação aos experimentos executados,
objetivando avaliar os pontos mais relevantes para a contribuição deste trabalho. As
perguntas relacionadas a este instrumento estão apresentadas no apêndice "B" deste
trabalho.

As seguintes informações foram levantadas:

- Dificuldades encontradas na instalação.
- Dificuldades encontradas na visualização dos produtos.
- Dificuldades encontradas nas finalizações das compra.
- Nível de detalhe do produto.
- Velocidade de compra.
- Opiniões e sugestões sobre esta experiência.

88

5

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados apresentados nesta seção são provenientes da execução com

10 usuários sendo 7 do sexo masculino e 3 do sexo feminino com faixa etária entre 26
e 38 anos, compostos pelos níveis básicos e avançados conforme citado na seção 4
deste trabalho.

5.1

Pré-Teste

De acordo com os resultados obtidos pelo instrumento apresentado no
apêndice "B" deste trabalho, foi comprovado que todos os 10 usuários aqui
entrevistados declararam que já viram um QR Code antes, mas somente 2 que eram
do grupo avançado sabiam o que significava e para que servia. Disseram que
somente escaneavam o código quando viam em algum lugar se houvesse conteúdo
próximo que os interessasse. As demais 8 pessoas sendo 5 do grupo avançado e 3
do grupo básico, sabiam o que significava e afirmaram que encontravam na maioria
das vezes em embalagens e revistas mas que não tinham ideia para que servia.
Apenas 1 usuário que era do grupo básico pensou que era a mesma coisa do código
unidimensional.
Sobre a plataforma Android, 5 usuários que eram do grupo avançado já
utilizaram ou possuem a plataforma em dispositivos móveis e o restante já havia
somente ouvido falar, porém nunca tiveram o contato. Os usuários que utilizam a
plataforma afirmam que a facilidade de uso é muito grande, porque proporciona mais
flexibilidade na instalação de aplicativos de todos os gêneros.
Com relação ao uso da internet no celular, apenas 1 dos usuários que era do
grupo básico afirma que não utiliza porque não possui o recurso de acesso e nem um
aparelho adequado para o mesmo, prefere o computador pessoal. Os outros 9
usuários sendo 5 do grupo avançado e 4 do grupo básico utilizam para ver filmes,
baixar jogos e aplicativos, ver e-mails, pesquisar coisas do dia-a-dia, navegação GPS
e acesso a redes sociais. Destes, todos preferem comprar produtos pela internet do
que por telefone.
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Do total de usuários entrevistados, apenas 2 deles sendo 1 de cada grupo,
nunca compraram ou nunca tiveram qualquer tipo de experiência com catálogos de
produtos, pois afirmam que não houve necessidade nem interesse pelo método de
compra oferecido. O restante dos 8 usuários sendo 4 de cada grupo afirmam que já
utilizaram catálogos de produtos e disseram que acham interessante o método de
compra devido a flexibilidade de poder mostrar o que querem comprar para as
pessoas ao seu redor sem precisar de outra ferramenta, apenas o impresso. Todos os
usuários afirmaram que já compraram perfume ou algum tipo de cosmético através de
catálogos.
A experiência obtida com realidade aumentada ou imagens 3D de forma geral
é bem reduzida. Apenas 2 usuários sendo ambos do grupo avançado já tiveram
contato com a tecnologia, baixando aplicativos e instalando-os para experimentar.
Dos outros 8 usuários sendo 5 do grupo básico e 3 do grupo avançado, todos já
ouviram falar e possuem curiosidade em conhecer com exceção de apenas 1 do
grupo básico que nunca ouviu falar e nem possui interesse em saber o que é.
A Figura 51 mostra graficamente como ficou a distribuição dos usuários em
relação aos 5 pontos observados no pré-teste para definição dos perfis dos usuários.
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Figura 47 - Representação gráfica da distribuição dos usuários por assunto.
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2

Resultado dos Cenários

De acordo com os resultados obtidos pelo instrumento apresentado no
apêndice “D” deste trabalho, foi possível observar o comportamento dos usuários em
relação aos 4 cenários apresentados a seguir.

5.2.1 Instalação
A instalação do software de realidade aumentada obteve total aproveitamento,
pois nenhum usuário encontrou dificuldades em instalá-lo.
O teste obteve apenas 1 falha devido a incompatibilidade da versão do Android
encontrada no celular de 1 usuário que era do grupo básico. Sua versão era 1.3 e o
software somente pode ser instalado em versões iguais ou superiores a 1.5. O
usuário identificou a incompatibilidade na leitura das instruções, mas mesmo assim
tentou instalar o software. Não obtendo sucesso, foi concedido outro aparelho celular
com uma versão compatível para dar seqüência aos testes.
5.2.2 Compra do Produto - "Roda Aro 17"
Para este cenário, todos os usuários conseguiram encontrar o produto e
finalizar a compra nos 2 catálogos apresentados. 2 destes usuários que eram do
grupo básico não utilizaram o software de realidade aumentada para visualizar a
imagem em 3D, utilizando somente o leitor de QR Code para concluir a compra.
Um dos usuários também do grupo básico, teve dificuldade em posicionar a
câmera para observar a imagem 3D, necessitando de uma orientação no momento do
teste para distanciar mais câmera do marcador a fim de obter melhor aproveitamento.
O usuário também tentou interagir com o produto tocando na tela e demonstrou
dificuldades em operar a plataforma Android, pois não conhecia a posição dos botões
e suas funcionalidades.
A Figura 49 mostra o percentual de usuários que visualizaram ou não a
imagem 3D antes de comprar o produto.
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Figura 48 - Percentual de usuários que visualizaram ou não a imagem 3D antes de comprar o
produto.
Fonte: Elaborado pelo autor

A média do tempo gasto para realizar a compra no catálogo WebParts foi de 18
segundos contando da visualização da realidade aumentada até o momento da leitura
do QR Code, enquanto a média no catálogo MasterAutos foi de 67 segundos
contando até o momento do acesso ao site ou ao início da chamada telefônica. Para o
catálogo MasterAutos, 4 das compras foram realizadas por telefone e 6 pela internet,
onde 5 usuários eram do grupo básico e 5 do grupo avançado. Observou-se que os
usuários que preferiram ligar, acharam que dá mais trabalho digitar a URL no celular
do que fazer uma chamada para a central de atendimento. Também foi observado
que um dos usuários do grupo básico tentou realizar a compra no catálogo
MasterAutos por meio do software de realidade aumentada e não pelo telefone ou
pelo site. Após alguns segundos, o usuário identificou a diferença e realizou a compra
da forma correta.
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5.2.3 Compra do Produto - "Amortecedor com pino traseiro"
Para este cenário, todos os usuários conseguiram encontrar o produto e
finalizar a compra nos 2 catálogos apresentados. Para observar se o amortecedor
possuía o pino de encaixe traseiro, no catálogo WebParts todos os usuários utilizaram
o software de realidade aumentada para ver o produto em ângulos diferentes. No
catálogo MasterAutos, 6 dos usuários sendo 4 do grupo avançado e 2 do grupo
básico entraram no site para verificar se o pino realmente existia na parte traseira do
amortecedor, pois na foto do catalogo não estava visível a parte traseira. Os outros 4
usuários sendo 1 do grupo avançado e 3 do grupo básico ligaram para a central de
atendimento para se informar e concluir a compra por lá mesmo. Alguns ainda
tentaram utilizar o software de realidade aumentada no catálogo MasterAutos para
obter melhor visualização mas não foi possível por causa dos marcadores e por não
ter sido desenvolvido para ele mesmo. Somente 1 dos usuários do grupo básico
comprou o amortecedor no catálogo MasterAutos sem ter certeza do nível de detalhe
solicitado para a compra.

5.2.4 Compra Espontânea

Para que os usuários realizassem este teste depois de toda a experiência que
tiveram com os 2 tipos de catálogo apresentados nos cenários anteriores, foi
solicitado que escolhessem um produto qualquer e efetuasse sua compra em
qualquer um dos catálogos. Todos os usuários escolheram o catálogo WebParts
porque acharam mais interessante e bem mais rápido do que o catálogo convencional
MasterParts. Observou-se que o fato do catálogo WebParts possuir a realidade
aumentada embutida em seu interior, chamou mais a atenção da maioria dos usuários
por poder visualizar os produtos em diferentes ângulos.
A Figura 50 mostra o momento da interação do usuário com o catálogo
WebParts.

93

Figura 49 – Momento da interação do usuário com o catálogo WebParts.
Fonte: Elaborado pelo autor

Observou-se também que o uso do QR Code para a efetivação da compra
também foi um fator motivante para o usuário devido ao tempo gasto para realizar a
compra. Por estes 2 motivos os usuários escolheram o catálogo WebParts.

5.3

Discussão dos Resultados

De acordo com os resultados obtidos pelo instrumento apresentado no
apêndice "C" deste trabalho, foram observados os seguintes pontos:
Para o cenário 1 cujo o propósito foi analisar se o usuário conseguiu escanear
o código solicitado para instalação e concluí-la com sucesso sem dificuldades,
observou-se que nenhum dos usuários achou o grau de dificuldade de instalação do
software de realidade aumentada elevado. Uma vez que nenhum dos usuários
classificou o grau de instalação como alto, existe a sugestão de que isso pode ter sido
facilitado pelo uso dos códigos bidimensionais, onde esta ação foi considerada difícil
por Miyamaru (2010) em seu trabalho.
Para o cenário 2 cujo o propósito foi analisar se o usuário concluiu a compra
da Roda aro 17" nos 2 catálogos, foram encontradas dificuldades na conclusão da
compra como ao visualizar a imagem 3D no catálogo WebParts. O grau de dificuldade
para encontrar um produto em ambos os catálogos foi o mesmo, pois as informações
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estavam bem dispostas nos 2 catálogos e por ser um protótipo de pesquisa, possuía
poucas imagens para os experimentos. O usuário levou menos tempo para finalizar a
compra no catálogo WebParts.
Para o cenário 3 cujo o propósito foi analisar se o usuário concluiu a compra do
amortecedor correto para o modelo especificado nos 2 catálogos, se foi capaz de
identificar o pino traseiro na peça solicitada e se teve dificuldades de visualizar a peça
em 3D no catálogo WebParts, foi observado que em relação ao nível de detalhe
encontrado no produto, os usuários optaram sem exceções pelo catálogo WebParts,
pois disseram que é possível encontrar diferentes detalhes no produto dependendo
do ângulo de visão utilizado.
Os usuários conseguiram concluir a compra em ambos os catálogos, porém
foi identificado uma pequena dificuldade ao escanear o QR Code em alguns
momentos devido a luminosidade do ambiente, pois dependendo da posição do
catálogo a luz produz um leve reflexo no código prejudicando a leitura da câmera,
fazendo com que o usuário tenha que reposicionar o catálogo para sair do reflexo. Na
maioria das vezes os QR Codes são apresentados na posição vertical em
propagandas e embalagens, fazendo com que o reflexo seja eliminado.
Ambos os catálogos proporcionaram mobilidade aos usuários, pois realizaram
todas as transações pelo celular, sem auxílio de nenhum outro recurso.
De acordo com a opinião dos usuários, sem exceções, o catálogo WebParts
proporcionou mais rapidez em relação a compra dos produtos. Os usuários afirmaram
que é muito mais prático escanear o código que lhe direciona ao ambiente de
compras do que digitar um endereço no browser ou ligar e aguardar o atendimento.
Para o cenário 4, cujo o propósito foi analisar os motivos pelo qual o usuário
escolheu um determinado catálogo, foi observado que os usuários acharam mais
interessante utilizar o catálogo WebParts porque proporciona uma forma de compra
diferenciada pela internet que mescla o uso de imagens 3D junto com a praticidade
que o QR Code proporciona na conclusão da compra.
Foi comprovado por meio dos resultados obtidos pelo instrumento que está no
apêndice "C" deste trabalho, que os usuários preferem utilizar o catálogo WebParts
do que o catálogo MasterAutos para efetuar compras depois desta experiência. Por
isso, todos os usuários recomendaram o uso da realidade aumentada para ser
aplicado em outros segmentos a fim de tornar a compra mais atrativa. Os segmentos
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sugeridos foram: Componentes eletrônicos, calçados, eletrodomésticos, jóias e
implementos agrícolas.
Os usuários acharam que o uso da realidade aumentada transmite a
sensação da visualização próxima ao objeto real, mas que o nível de perfeição da
imagem ainda precisa ser melhorado de acordo com o objeto a ser visualizado. Este
problema se dá pela falta de recursos de hardware que ainda existe no mercado
conforme citado na motivação deste trabalho.
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6

CONCLUSÃO

Esta pesquisa abrangeu um aspecto promissor sobre a relação das pessoas
com a mídia cruzada e a realidade aumentada, colaborando para uma forma de
comércio eletrônico diferenciado. Com o uso da mídia cruzada, é possível explorar
mais as formas de comunicação com maior número de interações, fazendo com que o
usuário utilize mais de um meio de comunicação. Esta interação passa a ser natural
entre as pessoas que possuem certo nível de curiosidade em tecnologia, que não
possuem nenhuma limitação em realizar tentativas para utilizar as ferramentas que
mais lhe convêm em determinadas situações.
Buscou-se neste trabalho compreender como essa interação pode ser
alavancada em conjunto com a realidade aumentada, com o objetivo de beneficiar o
comércio eletrônico de forma que os usuários possam ter uma visão diferente do que
se tem hoje.
Este trabalho desenvolveu 2 pontos de vista que foram o ponto de vista
tecnológico e o ponto de vista da interação. Em relação ao ponto de vista tecnológico,
o objetivo foi a personalização do software de código aberto AndAR, para que
pudesse ser integrado a este contexto e executado com a funcionalidade de
reconhecimento automático de marcadores, facilitando a transição entre mídias e a
análise das reações dos usuários. Já em relação ao ponto de vista da interação,
buscou-se por meio da integração de catálogos de produtos desenvolvidos em mídia
impressa e eletrônica, investigar o comportamento dos usuários com o uso da
realidade aumentada e a mídia cruzada, aplicada ao comércio eletrônico.
De acordo com os experimentos e análises realizadas ao longo deste trabalho,
conclui-se que o software de realidade aumentada proporciona ao usuário um
ambiente mais próximo do real e com mais informações sobre um produto específico,
proporcionando uma compra com detalhes que as vezes não são vistos no site, pois o
objeto não pode ser visualizado de vários ângulos. Com isso, a experiência do uso de
imagens 3D contendo detalhes específicos agrega mais informações para o usuário
no momento da compra neste modelo de comércio eletrônico.
O uso da realidade aumentada em dispositivos móveis junto com a integração
entre a mídia impressa e digital pode contribuir para transformar os catálogos de
venda direta em uma alternativa de comércio eletrônico diferenciada, proporcionando
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uma melhor experiência ao usuário. De acordo com os experimentos realizados na
seção 4 deste trabalho, O usuário se mostra mais interessado pela interação quando
se usa a realidade aumentada, fazendo com que se torne cada vez mais fácil
perceber algo esperado em um produto real naquele momento, sem a necessidade de
ir até o estabelecimento.
Outro ponto importante observado é que o acesso a internet móvel vem
superando a experiência de compra por telefone dos usuários. A compra pela internet
se torna mais simples com a integração da mídia cruzada e da realidade aumentada,
pois o usuário consegue manter a mesma mobilidade do telefone, porém com mais
rapidez e detalhes visuais no momento da compra, beneficiando o comércio
eletrônico. Como o custo da internet móvel vem caindo cada vez mais e a velocidade
de conexão sempre aumentando, isso se torna um fator motivacional para que cada
vez mais usuários possam ter internet no celular, impulsionando a migração para
aparelhos mais sofisticados, obtendo mais recursos para fazer o uso da mídia
cruzada em transições com mais informações em seu contexto.

6.1

Contribuições

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível contribuir com:
•

A exploração do conceito de mídia cruzada aplicada ao comércio eletrônico,
proporcionando visualizar uma forma diferenciada de compras pela internet
impulsionada pela realidade aumentada e os códigos bidimensionais.

•

A visão diferenciada e inovadora da apresentação de produtos, proporcionando
ao usuário uma interação mais agradável e dinâmica que pode ser aplicada em
qualquer tipo de comércio eletrônico.

•

O estudo do ponto de vista tecnológico das transições entre mídias e o
comportamento das pessoas no momento da transição demonstrado por meio de
protótipos.

•

A personalização de reconhecimento automático de marcadores do software livre
AndAR, que poderá ser utilizado em diferentes segmentos de mercado com o
apoio do comércio eletrônico integrado com a mídia cruzada, proporcionando uma
transição com mais detalhes, transmitindo mais informações ao usuário.
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•

A apresentação de uma forma mais simples de instalação de softwares
relacionados a realidade aumentada sem a necessidade de acesso a portais
específicos para downloads.

6.2

Trabalhos futuros

Durante o desenvolvimento desta dissertação, diversas questões foram
levantadas, porém não evoluídas com o objetivo de não perder o foco do trabalho.
Relacionado à realidade aumentada, seria interessante incorporar animações
com áudio demonstrando exemplo de ações com o próprio produto comercializado.
Alem destas, outras contribuições que podem ser elencadas são:
•

Melhorar o nível de detalhe da imagem 3D para utilizar em celulares com mais
recurso de hardware a fim de chegar mais próximo do objeto real. Aplicar o que
foi desenvolvido neste trabalho em outro segmento de mercado para observar a
aceitação dos usuários.

•

Incorporar no programa de realidade aumentada, rotinas de reconhecimento do
padrão QR Code para evitar que os usuários precisem trocar de software no
momento da compra.

•

Executar testes com usuários especiais para observar sua reação. Se positiva,
utilizar a realidade aumentada como ferramenta de apoio na comunicação com
estes usuários.

•

Colocar mais tipos diferentes de realidade aumentada nas contra-capas e nas
partes onde não tem produtos, fazendo com que o usuário interaja mais com o
catálogo e veja sempre exemplos diferentes.

•

Por fim, desenvolver um protótipo de álbum de figurinhas para usuários mais
jovens para observar como seria a reação destes usuários no momento da
transição.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DA IMAGEM

Termo de concessão de direito de uso da imagem

Eu, __________________________, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº _______________ e
RG sob o nº _______________, autorizo o uso da minha imagem para fins de divulgação e publicidade
do projeto de pesquisa apresentado ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo
para obtenção do título de Mestre em Engenharia de Software de Rômulo Assis Rocha Filho.

Sem mais,

Jundiaí, XX de XXXX de 2012.

________________________________
NOME DO USUÁRIO
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE APLICADO NOS USUÁRIOS
Nome: ___________________________________________________________________________
Sexo: Masculino ( )

Feminino (

)

Idade: ___________

Pergunta 1: Você conhece ou já viu um QR Code? Se sim, o que sabe sobre ele? Escaneia todos que
vê pela frente?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Pergunta 2: Você conhece ou já utilizou a plataforma Android? Se sim, dê sua opinião sobre a
facilidade de uso.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Pergunta 3: Você utiliza internet no celular? Se sim para que usa?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Pergunta 4: Você já realizou alguma compra por catálogo? Se sim o que comprou?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Pergunta 5: Você já teve alguma experiência com imagens 3D em algum tipo de atividade? Se sim
conte de forma resumida como foi.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Pergunta 6: Você prefere comprar um produto pela internet do que por telefone? Porque?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO PÓS-TESTE APLICADO NOS USUÁRIOS
Nome: ___________________________________________________________________________
Sexo: Masculino ( )

Feminino (

)

Idade: ____________

Pergunta 1: Qual é o grau de dificuldade encontrado para a instalação do software de realidade
aumentada WebPartsRA?
Pouco (

)

Razoável (

)

Muito (

)

Pergunta 2: Em qual catálogo é mais difícil encontrar um produto específico?
WebParts (

)

MasterAutos(

)

Nenhum (

)

Pergunta 3: Em qual catálogo o nível de detalhe em relação ao produto é maior?
WebParts (

)

MasterAutos(

)

Nenhum (

)

Nenhum (

)

Pergunta 4: Em qual catálogo a compra foi finalizada com sucesso?
WebParts (

)

MasterAutos(

)

Pergunta 5: Qual catálogo proporcionou mais rapidez na compra?
WebParts (

)

MasterAutos(

)

Pergunta 6: Você recomendaria o uso de imagens 3D para outro segmento aplicando a compra pela
internet?
Sim(

)

Não(

)

Especifique:
________________________________________________________________________________
Pergunta 7: Você acha que a realidade aumentada transmite a sensação de estar visualizando o
objeto real?
Sim(

)

Não(

)

Pergunta 8: Qual catálogo você utilizaria para comprar um produto depois desta experiência?
WebParts (

)

MasterAutos(

)
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APÊNDICE D - OBSERVAÇÕES REALIZADAS NO MOMENTO DOS TESTES
Nome: ___________________________________________________________________________
Sexo: Masculino ( )

Feminino (

)

Idade: ____________

Cenário 1
Observar se o usuário conseguiu escanear o código solicitado para instalação e concluí-la com
sucesso. Se teve alguma dificuldade.
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cenário 2
Observar se o usuário concluiu a compra da Roda aro 17" nos 2 catálogos e analisar as dificuldades
encontradas tanto na conclusão da compra como ao visualizar a imagem 3D.
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Avaliar em qual dos 2 catálogos o usuário levou menos tempo para finalizar a compra.
Tempo WParts: __________

Tempo MAutos: __________

Cenário 3
Observar neste cenário se o usuário concluiu a compra do amortecedor correta para o modelo
especificado nos 2 catálogos.
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Verificar se o usuário foi capaz de identificar o pino traseiro na peça solicitada e se teve dificuldades de
visualizar a peça em 3D. Relatar.
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Cenário 4
Avaliar os motivos pelo qual o usuário escolheu o determinado catálogo por meio de suas ações e
expressões.
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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APÊNDICE E - PRINCIPAIS CLASSES CUSTOMIZADAS DO SOFTWARE DE
REALIDADE AUMENTADA
Aqui estão as principais classes customizadas no código.
O projeto completo esta disponível no GitHub (www.github.com) devido ao tamanho do
código-fonte.

Classe AugmentedModelViewerActivity.java
/*CLASSE RESPONSÁVEL PELA MANIPULAÇÃO DOS MARCADORES E OBJETOS 3D RELACIONADOS AO
PROGRAMA WEBPARTSRA*/
package edu.dhbw.andobjviewer;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.io.BufferedReader;
java.io.FileNotFoundException;
java.io.FileOutputStream;
java.io.IOException;
java.util.ArrayList;
java.util.Date;
java.util.List;
android.app.ProgressDialog;
android.content.res.Resources;
android.graphics.Bitmap;
android.graphics.Bitmap.CompressFormat;
android.os.AsyncTask;
android.os.Bundle;
android.os.Debug;
android.view.Menu;
android.view.MenuItem;
android.view.MotionEvent;
android.view.SurfaceHolder;
android.view.View;
android.view.View.OnTouchListener;
android.widget.Toast;
edu.dhbw.andar.ARToolkit;
edu.dhbw.andar.AndARActivity;
edu.dhbw.andar.exceptions.AndARException;
edu.dhbw.andarmodelviewer.R;
edu.dhbw.andobjviewer.graphics.LightingRenderer;
edu.dhbw.andobjviewer.graphics.Model3D;
edu.dhbw.andobjviewer.models.Model;
edu.dhbw.andobjviewer.parser.ObjParser;
edu.dhbw.andobjviewer.parser.ParseException;
edu.dhbw.andobjviewer.util.AssetsFileUtil;
edu.dhbw.andobjviewer.util.BaseFileUtil;

/* AQUI SÃO CARREGADOS OS MODELOS 3D UTILIZADOS EM TODAS AS CLASSES */
public class AugmentedModelViewerActivity extends AndARActivity implements
SurfaceHolder.Callback {
public static final int TYPE_INTERNAL = 0;
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public static final int TYPE_EXTERNAL = 1;
public static final boolean DEBUG = false;
private final int MENU_SCREENSHOT = 3;
private boolean modelosCarregados;
private List<Model3D>model3d;
private ProgressDialog waitDialog;
private Resources res;
ARToolkit artoolkit;
public AugmentedModelViewerActivity() {
super(false);
}
publicvoid onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
super.setNonARRenderer(new LightingRenderer());
res = getResources();
artoolkit = getArtoolkit();
getSurfaceView().setOnTouchListener(new TouchEventHandler());
getSurfaceView().getHolder().addCallback(this);
}

publicvoid uncaughtException(Thread thread, Throwable ex) {
System.out.println("");
}

publicvoid surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
super.surfaceCreated(holder);
if(modelosCarregados == false) {
waitDialog = ProgressDialog.show(this, "",
getResources().getText(R.string.loading), true);
waitDialog.show();
new ModelLoader().execute();
}
}

class TouchEventHandler implements OnTouchListener {
publicboolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
returntrue;
}
}
privateclass ModelLoader extends AsyncTask<Void, Void, Void> {

/* ESTA FUNÇÃO FOI CRIADA PARA RECEBER UMA LISTA DE MARCADORES QUE SERÃO
REFERENCIADAS NO CÓDIGO MAIS A FRENTE*/
protected Void doInBackground(Void... params) {
List<Marcador> marcadores = new ArrayList<Marcador>();
BaseFileUtil fileUtil= null;
fileUtil = new AssetsFileUtil(getResources().getAssets());
fileUtil.setBaseFolder("models/");
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model3d = new ArrayList<Model3D>();
/* AQUI OS MARCADORES SÃO CARREGADOS, REFERENCIANDO O ARQUIVO PATTERN COM O ARQUIVO
CONTENDO A IMAGEM EM REALIDADE AUMENTADA DESENVOLVIDA NO SOFTWARE DE CAD */
Marcador
Marcador
Marcador
Marcador

marcador1
marcador2
marcador3
marcador4

=
=
=
=

new
new
new
new

Marcador("volante.patt", "vol.obj");
Marcador("roda.patt", "roda.obj");
Marcador("amortecedor.patt", "amortecedor.obj");
Marcador("pinca3.patt", "pinca2.obj");

/*NESTE PONTO É FEITO A ADIÇÃO DE MARCADORES A LISTA. SE TIVERMOS 4 MARCADORES
CARREGADOS ANTERIORMENTE, TEMOS QUE TER 4 ADIÇÕES AQUI NESTE TRECHO DO CÓDIGO.*/
marcadores.add(marcador1);
marcadores.add(marcador2);
marcadores.add(marcador3);
marcadores.add(marcador4);
ObjParser parser = new ObjParser(fileUtil);
try {
if(Config.DEBUG)
Debug.startMethodTracing("AndObjViewer");
if(fileUtil != null) {
/*MOMENTO EM QUE O SOFTWARE FAZ O RECONHECIMENTO DO MARCADOR E CARREGA A IMAGEM NA
TELA PARA O USUÁRIO*/
for(Marcador m : marcadores){
BufferedReader fileReader = fileUtil.getReaderFromName(m.getNomeArquivoObj());
if(fileReader != null) {
Model model = parser.parse("Model", fileReader);
model3d.add(new Model3D(model, m.getNomeArquivoMarcador()));
}
}
modelosCarregados = true;
}
if(Config.DEBUG)
Debug.stopMethodTracing();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} catch (ParseException e) {
e.printStackTrace();
}
returnnull;
}
protectedvoid onPostExecute(Void result) {
super.onPostExecute(result);
waitDialog.dismiss();
try {
if(model3d!=null){
for(Model3D m : model3d)
artoolkit.registerARObject(m);
}
} catch (AndARException e) {
e.printStackTrace();
}
startPreview();
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}
}
class TakeAsyncScreenshot extends AsyncTask<Void, Void, Void> {
private String errorMsg = null;
protected Void doInBackground(Void... params) {
Bitmap bm = takeScreenshot();
FileOutputStream fos;
try {
fos = new FileOutputStream("/sdcard/AndARScreenshot"+new Date().getTime()+".png");
bm.compress(CompressFormat.PNG, 100, fos);
fos.flush();
fos.close();
} catch (FileNotFoundException e) {
errorMsg = e.getMessage();
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
errorMsg = e.getMessage();
e.printStackTrace();
}
returnnull;
}
protectedvoid onPostExecute(Void result) {
if(errorMsg == null)
Toast.makeText(AugmentedModelViewerActivity.this,
getResources().getText(R.string.screenshotsaved), Toast.LENGTH_SHORT ).show();
else
Toast.makeText(AugmentedModelViewerActivity.this,
getResources().getText(R.string.screenshotfailed)+errorMsg, Toast.LENGTH_SHORT
).show();
};
}
}
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Classe Marcador.java
/*CLASSE CRIADA PARA EFETUAR A LEITURA DOS ARQUIVOS QUE SÃO REFERENCIADOS AOS
MARCADORES EM TEMPO DE EXECUÇÃO. ESTES ARQUIVOS SE ENONTRAM NO DIRETÓRIO DO
DESENVOLVEDOR QUE SÃO UTILIZADOS ANTES DA COMPILAÇÃO E GERAÇÃO DO ARQUIVO DE
INSTALAÇÃO .APK*/
package edu.dhbw.andobjviewer;
publicclass Marcador {
String nomeArquivoMarcador;
String nomeArquivoObj;

public Marcador(String nomeArquivoMarcador, String nomeArquivoObj) {
super();
this.nomeArquivoMarcador = nomeArquivoMarcador;
this.nomeArquivoObj = nomeArquivoObj;
}
/*AQUI É CARREGADO O ARQUIVO .PATT DO MARCADOR*/
public String getNomeArquivoMarcador() {
returnnomeArquivoMarcador;
}
publicvoid setNomeArquivoMarcador(String nomeArquivoMarcador) {
this.nomeArquivoMarcador = nomeArquivoMarcador;
}
/*AQUI É CARREGADO O ARQUIVO DE REALIDADE AUMENTADA*/
public String getNomeArquivoObj() {
returnnomeArquivoObj;
}
publicvoid setNomeArquivoObj(String nomeArquivoObj) {
this.nomeArquivoObj = nomeArquivoObj;
}
}

Classe Model3D.java
/*CLASSE RESPONSÁVEL PELA PREPARAÇÃO DOS OBJETOS 3D ANTES DE SUA RENDERIZAÇÃO*/
package edu.dhbw.andobjviewer.graphics;
import java.io.Serializable;
import java.io.Writer;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Vector;
import javax.microedition.khronos.opengles.GL10;
import android.opengl.GLDebugHelper;
import android.opengl.GLUtils;
import android.util.Log;
import edu.dhbw.andar.ARObject;
import edu.dhbw.andobjviewer.models.Group;
import edu.dhbw.andobjviewer.models.Material;
import edu.dhbw.andobjviewer.models.Model;
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publicclass Model3D extends ARObject implements Serializable{
private
private
private
private
Integer>();

Model model;
Group[] texturedGroups;
Group[] nonTexturedGroups;
HashMap<Material, Integer>textureIDs = new HashMap<Material,

public Model3D(Model model, String marker) {
super("model", marker, 80.0, newdouble[]{0,0});
this.model = model;
model.finalize();
/*AQUI FOI IMPLEMENTADO UM CONTROLE QUE SEPARA OBJETOS TEXTURIZADOS
DOS OBJETOS NÃO TEXTURIZADOS PARA QUE O SOFTWARE OBTENHA MELHOR DESEMPENHO NO
MOMENTO DA RENDERIZAÇÃO DAS IMAGENS*/
Vector<Group> groups = model.getGroups();
Vector<Group> texturedGroups = new Vector<Group>();
Vector<Group> nonTexturedGroups = new Vector<Group>();
for (Iterator<Group> iterator = groups.iterator();
iterator.hasNext();) {
Group currGroup = iterator.next();
if(currGroup.isTextured()) {
texturedGroups.add(currGroup);
} else {
nonTexturedGroups.add(currGroup);
}
}
this.texturedGroups = texturedGroups.toArray(new
Group[texturedGroups.size()]);
this.nonTexturedGroups = nonTexturedGroups.toArray(new
Group[nonTexturedGroups.size()]);
}
publicvoid init(GL10 gl){
int[] tmpTextureID = newint[1];
/*AQUI SÃO CARREGADAS TODAS AS TEXTURAS DOS OBJETOS QUE POSSUEM TEXTURAS*/
Iterator<Material> materialI = model.getMaterials().values().iterator();
while (materialI.hasNext()) {
Material material = (Material) materialI.next();
if(material.hasTexture()) {
gl.glGenTextures(1, tmpTextureID, 0);
gl.glBindTexture(GL10.GL_TEXTURE_2D, tmpTextureID[0]);
textureIDs.put(material, tmpTextureID[0]);
GLUtils.texImage2D(GL10.GL_TEXTURE_2D, 0,
material.getTexture(),0);
material.getTexture().recycle();
gl.glTexParameterx(GL10.GL_TEXTURE_2D,
GL10.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL10.GL_LINEAR);
gl.glTexParameterx(GL10.GL_TEXTURE_2D,
GL10.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL10.GL_LINEAR);
}
}
}
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private Writer log = new LogWriter();
/*FUNÇÃO QUE EXECUTA A TRANSFERENCIA DOS VÉRTICES PARA A MEMORIA DE VIDEO*/
publicvoid draw(GL10 gl) {
super.draw(gl);
/*EXECUÇÃO DO POSICIONAMENTO*/
gl.glScalef(model.scale, model.scale, model.scale);
gl.glTranslatef(model.xpos, model.ypos, model.zpos);
gl.glRotatef(model.xrot, 1, 0, 0);
gl.glRotatef(model.yrot, 0, 1, 0);
gl.glRotatef(model.zrot, 0, 0, 1);
gl.glEnableClientState(GL10.GL_VERTEX_ARRAY);
gl.glEnableClientState(GL10.GL_NORMAL_ARRAY);
/*PRIMEIRO OS GRUPOS DE VERTICES QUE NÃO POSSUEM TEXTURAS*/
gl.glDisable(GL10.GL_TEXTURE_2D);
int cnt = nonTexturedGroups.length;
for (int i = 0; i < cnt; i++) {
Group group = nonTexturedGroups[i];
Material mat = group.getMaterial();
if(mat != null) {
gl.glMaterialfv(GL10.GL_FRONT_AND_BACK, GL10.GL_SPECULAR, mat.specularlight);
gl.glMaterialfv(GL10.GL_FRONT_AND_BACK, GL10.GL_AMBIENT, mat.ambientlight);
gl.glMaterialfv(GL10.GL_FRONT_AND_BACK, GL10.GL_DIFFUSE, mat.diffuselight);
gl.glMaterialf(GL10.GL_FRONT_AND_BACK, GL10.GL_SHININESS, mat.shininess);
}
gl.glVertexPointer(3,GL10.GL_FLOAT, 0, group.vertices);
gl.glNormalPointer(GL10.GL_FLOAT,0, group.normals);
gl.glDrawArrays(GL10.GL_TRIANGLES, 0, group.vertexCount);
}
/*AGORA OS GRUPOS QUE POSSUEM TEXTURA*/
gl.glEnable(GL10.GL_TEXTURE_2D);
gl.glEnableClientState(GL10.GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
cnt = texturedGroups.length;
for (int i = 0; i < cnt; i++) {
Group group = texturedGroups[i];
Material mat = group.getMaterial();
if(mat != null) {
gl.glMaterialfv(GL10.GL_FRONT_AND_BACK, GL10.GL_SPECULAR, mat.specularlight);
gl.glMaterialfv(GL10.GL_FRONT_AND_BACK, GL10.GL_AMBIENT, mat.ambientlight);
gl.glMaterialfv(GL10.GL_FRONT_AND_BACK, GL10.GL_DIFFUSE, mat.diffuselight);
gl.glMaterialf(GL10.GL_FRONT_AND_BACK, GL10.GL_SHININESS, mat.shininess);
if(mat.hasTexture()) {
gl.glTexCoordPointer(2,GL10.GL_FLOAT, 0, group.texcoords);
gl.glBindTexture(GL10.GL_TEXTURE_2D, textureIDs.get(mat).intValue());
}
}
gl.glVertexPointer(3,GL10.GL_FLOAT, 0, group.vertices);
gl.glNormalPointer(GL10.GL_FLOAT,0, group.normals);
gl.glDrawArrays(GL10.GL_TRIANGLES, 0, group.vertexCount);
}
gl.glDisableClientState(GL10.GL_VERTEX_ARRAY);
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gl.glDisableClientState(GL10.GL_NORMAL_ARRAY);
gl.glDisableClientState(GL10.GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
}

Classe Renderer.java
/*CLASSE RESPONSÁVEL POR RENDERIZAR OS OBJETOS EM 3D */
package edu.dhbw.andobjviewer.graphics;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.util.ArrayList;
java.util.Iterator;
java.util.Vector;
javax.microedition.khronos.egl.EGLConfig;
javax.microedition.khronos.opengles.GL10;
edu.dhbw.andobjviewer.AugmentedModelViewerActivity;
edu.dhbw.andobjviewer.models.Vector3D;
edu.dhbw.andobjviewer.util.MemUtil;
android.opengl.GLSurfaceView;
android.opengl.GLU;
android.util.Log;

public class Renderer implements GLSurfaceView.Renderer {
privatefinal Vector<Model3D>models;
privatefinal Vector3D cameraPosition = new Vector3D(0, 3, 50);
/*CRIA A MOLDURA PARA OS OBJETOS 3D
long frame=0,time,timebase=0;
public Renderer(Vector<Model3D> models) {
this.models = models;
}
publicvoid addModel(Model3D model) {
if(!models.contains(model)) {
models.add(model);
}
}

publicvoid onDrawFrame(GL10 gl) {
if(AugmentedModelViewerActivity.DEBUG) {
frame++;
time=System.currentTimeMillis();
if (time - timebase> 1000) {
Log.d("fps: ", String.valueOf(frame*1000.0f/(time-timebase)));
timebase = time;
frame = 0;
}
}
gl.glClear(GL10.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL10.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
gl.glLoadIdentity();
GLU.gluLookAt(gl, cameraPosition.x, cameraPosition.y, cameraPosition.z,
0, 0, 0, 0, 1, 0);
for (Iterator<Model3D> iterator = models.iterator(); iterator.hasNext();) {
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Model3D model = iterator.next();
model.draw(gl);
}
}

publicvoid onSurfaceChanged(GL10 gl, int width, int height) {
gl.glViewport(0,0,width,height);
gl.glMatrixMode(GL10.GL_PROJECTION);
gl.glLoadIdentity();
GLU.gluPerspective(gl, 45.0f, ((float)width)/height, 0.11f, 100f);
gl.glMatrixMode(GL10.GL_MODELVIEW);
gl.glLoadIdentity();
}
/*ESTA FUNÇÃO É RESPONSÁVEL POR CRIAR A SUPERFICIE DOS OBJETOS PARA RECEBER AS
TEXTURAS*/
publicvoid onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) {
gl.glClearColor(1,1,1,1);
gl.glClearDepthf(1.0f);
gl.glEnable(GL10.GL_DEPTH_TEST);
gl.glDepthFunc(GL10.GL_LEQUAL);
gl.glEnable(GL10.GL_TEXTURE_2D);
gl.glShadeModel(GL10.GL_SMOOTH);
gl.glDisable(GL10.GL_COLOR_MATERIAL);
gl.glEnable(GL10.GL_BLEND);
gl.glBlendFunc(GL10.GL_SRC_ALPHA, GL10.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
gl.glEnable(GL10.GL_LIGHTING);
/*PARÂMETROS DE ILUMINAÇÃO 3D COLOCADOS DE ACORDO COM TESTES REALIZADOS COM OS
OBJETOS TEXTURIZADOS/*
float[] ambientlight = {.6f, .6f, .6f, 1f};
float[] diffuselight = {1f, 1f, 1f, 1f};
float[] specularlight = {1f, 1f, 1f, 1f};
gl.glLightfv(GL10.GL_LIGHT0, GL10.GL_AMBIENT,
MemUtil.makeFloatBuffer(ambientlight));
gl.glLightfv(GL10.GL_LIGHT0, GL10.GL_DIFFUSE,
MemUtil.makeFloatBuffer(diffuselight));
gl.glLightfv(GL10.GL_LIGHT0, GL10.GL_SPECULAR,
MemUtil.makeFloatBuffer(specularlight));
gl.glEnable(GL10.GL_LIGHT0);
/*AQUI SÃO INICIALIZADOS OS MODELOS 3D*/
for (Iterator<Model3D> iterator = models.iterator(); iterator.hasNext();) {
Model3D model = iterator.next();
model.init(gl);
}
}
}
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Classe Material.java

package edu.dhbw.andobjviewer.models;
import java.io.Serializable;
import java.nio.FloatBuffer;
import android.graphics.Bitmap;
importedu.dhbw.andobjviewer.util.ArrayIterator;
import edu.dhbw.andobjviewer.util.BaseFileUtil;
import edu.dhbw.andobjviewer.util.MemUtil;
/*AQUI FORAM DEFINIDAS AS ÁREAS DE MEMÓRIA RESERVADAS PARA ACESSO NO MOMENTO DA
EXECUÇÃO COM O OBJETIVO DE MELHORAR O DESEMPENHO DO SOFTWARE*/
public class Material implements Serializable {
publictransient FloatBuffer ambientlight = MemUtil.makeFloatBuffer(4);
publictransient FloatBuffer diffuselight = MemUtil.makeFloatBuffer(4);
publictransient FloatBuffer specularlight = MemUtil.makeFloatBuffer(4);
publicfloatshininess = 0;
publicintSTATE = STATE_DYNAMIC;
publicstaticfinalintSTATE_DYNAMIC = 0;
publicstaticfinalintSTATE_FINALIZED = 1;
privatetransient Bitmap texture = null;
private String bitmapFileName = null;
privatetransient BaseFileUtil fileUtil = null;
private String name = "defaultMaterial";
public Material() {
}
/*AQUI FORAM PARAMETRIZADAS AS MELHORES DEFINIÇÕES DE LUZ DE ACORDO COM OS OBJETOS
UTILIZADOS DEPOIS DE VÁRIOS TESTES EM DIFERENTES AMBIENTES*/
public Material(String name) {
this.name = name;
ambientlight.put(newfloat[]{0.2f, 0.2f, 0.2f, 1.0f});
ambientlight.position(0);
diffuselight.put(newfloat[]{0.8f, 0.8f, 0.8f, 1.0f});
diffuselight.position(0);
specularlight.put(newfloat[]{0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f});
specularlight.position(0);
}
/*AQUI SÃO DEFINIDOS OS VALORES DE ALPHA PARA AS FONTES DE LUZ. PARA ESTE CASO O
MELHOR VALOR FOI 3 PORQUE É CONSIDERADO NEUTRO PARA AMBIENTES EM GERAL*/
publicvoid setAlpha(float alpha) {
ambientlight.put(3, alpha);
diffuselight.put(3, alpha);
specularlight.put(3, alpha);
}
public Bitmap getTexture() {
returntexture;
}
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publicvoid setTexture(Bitmap texture) {
this.texture = texture;
}
publicboolean hasTexture() {
if(STATE == STATE_DYNAMIC)
returnthis.bitmapFileName != null;
elseif(STATE == STATE_FINALIZED)
returnthis.texture != null;
else
returnfalse;
}
/*AQUI SÃO ARMAZENADAS AS MATRIZES EM ÁREAS DE MEMÓRIA ACESSÍVEIS PELO OPENGL QUE
FORAM DEFINIDAS ANTERIORMENTE*/
publicvoidfinalize() {
ambientlight = MemUtil.makeFloatBuffer(ambientlightArr);
diffuselight = MemUtil.makeFloatBuffer(diffuselightArr);
specularlight = MemUtil.makeFloatBuffer(specularlightArr);
ambientlightArr = null;
diffuselightArr = null;
specularlightArr = null;
if(fileUtil != null&&bitmapFileName != null) {
texture = fileUtil.getBitmapFromName(bitmapFileName);
}
}
}
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APÊNDICE F - CÓDIGO-FONTE DO SITE DE COMPRAS
Neste apêndice estão os códigos-fontes que geram as seguintes telas do site
de compras:
Tela de Instalação: Tela onde está localizado o link que permite o download para a
instalação do software WebPartsRA.
Tela de Login: Tela onde é solicitado o nome do usuário e a senha para autenticação
no processo de compra no site.
Tela de Produtos: Tela onde é mostrado o produto que está sendo comprado junto
com informações relacionadas a preço e forma de pagamento.

Tela de Instalação
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>WEBPARTS DOWNLOADS</title>
<style type="text/css">
@import "css/style.css";
</style>
<SCRIPT LANGUAGE="javaScript" type="text/javascript" SRC="js/function_site.js"
charset="iso-8859-1"></SCRIPT>
</head>
<body>
<table width="980" height="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td height="480" align="center" valign="top">
<h2><strong>Bem Vindo ao<br />
WebParts Downloads</strong></h2>
<p>Toque no item abaixo para<br />
instalar o aplicativo</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p><img src="img/ico_car.gif" width="215" height="100" align="absmiddle"
valign="absmiddle" /> <a
href="http://4link.com.br/webparts/httpdocs/files/WParts.apk">WebParts RA.apk</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="index.asp"><img src="img/bt_sair.gif" name="bt_sair" width="250" height="100"
border="0" id="bt_sair" /></a><a href="cadastro.asp"></a></p>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Tela de Login
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>WEBPARTS DOWNLOADS</title>
<style type="text/css">
@import "css/style.css";
</style>
<SCRIPT LANGUAGE="javaScript" type="text/javascript" SRC="js/function_site.js"
charset="iso-8859-1"></SCRIPT>
</head>
<body>
<table width="980" height="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td height="480" align="center" valign="top">
<h2><strong>WebParts m-commerce<br />
Faça seu Login</strong></h2>
<Form method="POST" action="log1.asp" name="form_cod_user"
onSubmit="javascript:EnterUser(document.form_cod_user); return false;">
<input type="hidden" name="HiddenFormOk" value="">
<input type="hidden" name="id_produto" value="">
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
<td width="20%" align="right">E-mail:</td>
<td width="80%" align="left"><input type="text" name="codUser" value=""></td>
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</tr>
<tr>
<td align="right">Senha:</td>
<td align="left"><input type="password" name="codPassword" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">&nbsp;</td>
<td align="left"><a href="javascript:EnterUser(document.form_cod_user);"><img
src="img/bt_entrar.gif" width="250" height="100" border="0" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">&nbsp;</td>
<td align="left">Esqueceu sua Senha ?</td>
</tr>
</table>
</Form>
<p>Caso seja o primeiro acesso,<br />
<strong><a href="cadastro.asp">toque aqui<br />
<br />
</a></strong></p>
<p><a href="index.asp"><img src="img/bt_sair.gif" width="250" height="100" border="0"
/></a></p>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
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Tela de produtos
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>WEBPARTS DOWNLOADS</title>
<style type="text/css">
@import "css/style.css";
</style>
<SCRIPT LANGUAGE="javaScript" type="text/javascript" SRC="js/function_site.js"
charset="iso-8859-1"></SCRIPT>
</head>
<body>
<table width="980" height="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td height="480" align="center" valign="top">
<h2>WebParts m-commerce<br />
Volante Rosset 60mm</h2>
<img src="produtoX.jpg" width="300" height="300" />
<h3>R$ 470,00</h3>
<Form method="POST" action="produto.asp" name="form_cad"
onSubmit="javascript:cadped(document.form_cad); return false;">
<input type="hidden" name="HiddenFormOk" value="">
<input type="hidden" name="id_produto" value="2">
<table width="800" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>
<td width="100%" align="center">Selecione a forma de pagamento</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<table width="700" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td width="150"></td>
<td width="100%" valign="middle" align="left" style="padding-left:105px">
<select name="pagamento" onchange="javascript:pagto(document.form_cad);"
style="width:65%">
<option value="1" selected>Boleto</option>
<option value="2">Cartão</option>
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</select>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<div id="cartao" style="display:none">
<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center">
<tr>
<td width="100" align="right">Nº:</td>
<td><input type="text" name="cartao" maxlength="16" /></td>
<td>
<select name="parcelas" style="width:100px; height:58px; text-align:center;">
<option value="1" selected>1x</option>
<option value="2">2x</option>
<option value="3">3x</option>
<option value="4">4x</option>
</select>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td width="90"><a href="index.asp"><img src="img/bt_sair.gif" width="250" height="100"
border="0" /></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td width="90"><a href="javascript:cadped(document.form_cad);"><img src="img/bt_ok.gif"
width="250" height="100" border="0" /></a></td>
<td>&nbsp;</td>
<td width="50" align="center"><a href="pedidos.asp"><img src="img/ico_carrinho.jpg"
width="127" height="128" border="0" /></a></td>
</tr> </table> </td> </tr> </table> </Form> </td> </tr> </table> </body>
</html>

