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RESUMO

O treinamento e o desenvolvimento dos profissionais técnicos são fatores fundamentais para o sucesso da qualidade dos produtos e serviços. 
Para isso, as empresas estão buscando e investindo em novas alternativas no treinamento de funcionários e para isso, este trabalho comprovou 
que objetos virtuais em três dimensões 3D combinados com a tecnologia de Realidade Aumentada (RA) podem trazer resultados efetivos neste 
campo. Estas técnicas permitem que as organizações consigam repassar com maior facilidade, conhecimentos e habilidades não somente 
teóricas, mas de manuseio de ferramentais específicos, que seriam mais fáceis de ensinar na prática, se o referido equipamento estivesse 
fisicamente presente, mas nem sempre isto é possível. A realidade Aumentada é uma técnica utilizada para a visualização de objetos virtuais (que 
são gerados a partir do computador) sobre o ambiente real, em que se encontra no nosso redor. Dentro deste contexto, os objetivos deste 
trabalho foram: pesquisar sobre plataformas de Realidade Aumentada e o uso da plataforma de desenvolvimento de game Unity; testar e 
comparar tecnologias para escaneamento em 3D de equipamentos a serem feitos treinamentos; gerar um protótipo com objetos escaneados 
para uma simulação de treinamento técnico de forma virtual; avaliar o impacto deste protótipo depois de apresentado para os entrevistados. Na 
metodologia, foi utilizado a pesquisa exploratória incluindo pesquisa experimental e prototipagem e então foi testado em um grupo de alunos 
universitários do curso de Administração que buscavam ferramentas em treinamento empresarial e para um segundo grupo formados por 
profissionais relacionado a mecânica de automóveis e designers instrucionais, que costumam elaborar materiais para educação à distância de 
cursos que envolvem montagem de motores. Foram digitalizados equipamentos em 3D pelo scanner Structure Sensor, que é acoplado a um tablet 
Ipad pro, depois, com SDK do sistema Android e plugin Vuforia, foi possível realizar o desenvolvimento do protótipo pela plataforma Unity3D. 
Após instalado o protótipo de aplicativo em um celular smartphone, foram realizados os testes, com as pessoas visualizando pelo celular, as peças 
virtuais no ambiente real e os resultados foram bastante encorajadores. As peças escaneadas ficaram satisfatórias, apesar da dificuldade nas 
peças com brilho. Tanto o primeiro grupo, com estudantes de administração que avaliava ferramentas de treinamento empresarial, como um 
segundo grupo que analisou o potencial desta ferramenta de RA para treinamento em manutenção de motores, foi avaliado que a ferramenta 
tem uma grande contribuição para o aprendizado das técnicas de montagem e desmontagem de motores e outros equipamentos. Apesar de que 
55,56 % dos entrevistados não conheciam anteriormente a RA, 74,07% responderam que baixariam o aplicativo em seu próprio celular para 
conhecer melhor esta tecnologia. Percebeu-se a predominância do sistema operacional Android entre os participantes, sendo que 51,85% 
possuíam este sistema. Um significativo resultado foi que 100% dos entrevistados acharam interessante esta tecnologia de RA. As conclusões 
deste trabalho apontaram que o escaneamento em 3D pode ser uma boa forma de obtenção de objetos em 3D para utilização na RA, pois é mais 
rápido do que criar e modelar os objetos e tem muito realismo de textura. Quanto às tecnologias para desenvolvimento de aplicativo em RA, a 
plataforma Unity se mostrou a mais completa para a realização de várias alternativas de apresentações propostas, permitindo visualizações em 
óculos de Realidade Virtual, em computadores, tablets ou celulares. Esta combinação de técnicas permitiu que a experiência junto ao 
equipamento virtual em que se pretende fazer o treinamento, fosse muito realista, pois as cores e texturas captadas no escaneamento, 
trouxeram muita similaridade com equipamentos físico e reais, fato que os entrevistados enfatizaram de forma positiva para um treinamento.
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