


Bem-vindo ao nosso app 
de Realidade Aumentada

Baixe para
ANDROID

Baixe para
IPAD E IPHONE

Utilize um dos QR Codes ou então, procure na GooglePlay ou AppStore por “Futurality”

2Nas próximas páginas há imagens turbinadas com 
nossa tecnologia de Realidade Aumentada. 

Aponte seu celular ou tablet para elas.

3Alguns elementos são interativos.
Experimente tocar ou arrastar  

os objetos com seu dedo!

1Primeiramente, baixe nosso app, 
disponível para Android e Apple 

utilizando um dos links acima.



Sugestões de uso:

Lançamentos
Empreendimentos

Maquetes eletrônicas
Tours virtuais

Museus e centros culturais
Capas de livros

Projetos educacionais
Anúncios de revistas

Embalagens de produtos
Catálogos

Relatórios anuais
Manuais de instrução

Cartões de visitas
Localização de pontos de interesse próximos



MAQUETES ELETRÔNICAS

Incorporadoras e construtoras estão sempre em busca de novas formas de 
encantar futuros compradores para seus empreendimentos imobiliários.

Com nossa tecnologia de realidade aumentada, é possível apontar o celular para 
a planta do apartamento e automaticamente surgir a fachada do prédio em 3D.

Ainda no mesmo aplicativo, com o apertar de um botão, o futuro comprador 
poderá optar por interagir no ambiente interno do apartamento, andando 
pelo ambiente livremente, por meio de controles, como nos video-games. 



VIDEOS COM OU SEM FUNDO TRANSPARENTE

Ideal para colocar na capa de livros e revistas. Quando o leitor estiver na 
livraria, ele pode baixar o APP e assim, ao apontar para a capa da sua obra, 

automaticamente aparecerá um vídeo de apresentação, onde podemos 
mostrar conteúdos relevantes, convencer o comprador a adquirir a obra, 

fornecer informações complementares ao texto e também entreter o leitor.



VIDEOS E OBJETOS 3D

Embalagens dos produtos são uma excelente forma de distribuir e viralizar 
conteúdo para engajar seu público. Receitas especiais, promoções, informações 
nutricionais ou mesmo anúncios sobre lançamentos de outros produtos da sua 

marca são alguns exemplos de como  entreter e informar seu consumidor.
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B K T a t t o o  e s t ú d i o  d e  t a t u a g e m

 PERSONAGENS, JOGOS E ANIMAÇÕES EM 3D

Uma forma bastante eficaz de impressionar seus clientes é tornando seu cartão 
de visitas um suporte para a interatividade com seus produtos. Neste caso, um 
dragão 3D ganha vida na palma da sua mão. Ele anda, cospe fogo e voa na sua 
frente. Dar vida para seu produto na palma da mão dos clientes vai deixá-los 

boquiabertos e criar um grande interesse em fechar negócio com sua empresa!



MINI-JOGOS

Mini-jogos em realidade aumentada tem alto potencial para engajar seus 
clientes e fazer com que permaneçam mais tempo em contato com sua marca.

Neste exemplo, você pode pilotar um helicóptero pelo ambiente, 
manobrá-lo e tentar pousá-lo no heliponto com o máximo 

de cuidado para que não exploda ao tocar o chão.



fashion
moda feminina
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 VIDEO APRESENTAÇÃO

Uma forma bastante eficaz de impressionar seus clientes é tornando 
seu cartão de visitas um suporte para a interatividade com seus 

produtos. Neste caso, um video toca a partir do seu cartão.
Você pode usar vídeos para fazer apresentações institucionais da sua empresa, 

pode detalhar o funcionamento dos seus produtos ou mesmo apresentar serviços.
Torne seu cartão de visitas seu maior vendedor!



OBJETOS INTERATIVOS EM 3D

Este é um exemplo de aplicação para escolas de ballet, academias e 
lojas de moda. Imagine um anúncio de revista em que o leitor baixa 
o app e a imagem ganha vida na forma de um objeto 3D animado. 

A sua audiência vai ficar encantada com a experiência!


