
C O M U N I C A Ç Ã O I N T E R A T I V A



O futuro do marketing para a sua empresa!



ATINJA RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS, CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS
A Futuremedia é uma agência de comunicação interativa, que traz ao mercado nacional o que há de mais avançado em 
tecnologia de interação homem e máquina. Nosso principal objetivo é criar um novo mercado de serviços inovadores que 
contribuam com o dia a dia das pessoas no mundo, provendo as melhores soluções em tecnologia, comunicação e 
marketing, com criatividade e eficiência, e claro, contribuindo na expansão dos negócios de nossos parceiros e clientes, 
alcançando resultados extraordinários.

MÍDIA ESPONTÂNEA
ROBÔS INTELIGENTES
MULTI-FUNÇÕES
SERVIÇO DE ALTA EXPOSIÇÃO

Não oferecemos simplesmente
robôs, oferecemos o sucesso.
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TECNOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES

Componentes do Sistema

CONTROLE ONLINE Teleoperação e Telepresença

MOVIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO
Se move em 360º, com o modo autônomo ou automático, onde poderá 
planejar a trajetória do robô à partir de uma localização, e não se preocupar 
com os obstáculos. Opção manual via controle remoto.

PAGAMENTOS/IMPRESSÕES
Serviços de pagamento com leitor de cartões de crédito ou débito. 
Impressora de tickets, recibos e/ou fotos.

SUPER TELA SENSÍVEL AO TOQUE
Nossos robôs contam com uma super tela sensível ao toque, com controle 
automático do ângulo de visão com base no perfil de cada usuário. 
(Tecnologia patenteada)

Veja alguns exemplos de expressões com Lip Sync

AVATAR INTELIGENTE (Tecnologia patenteada)

TECNOLOGIA IHR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Robôs inteligentes que reconhecem a intenção do usuário e respondem 
com ações personalizadas. Falam mais de 35 idiomas, com sincronia labial 
do avatar, expressões faciais variáveis de acordo com a interação ou 
situação, e muito mais. Diversas opções de avatares disponíveis, e/ou 
também opções de personalização, sob encomenda. 

Através de aplicativos mobile e sistemas online, controle seus movimentos 
e transmita/capture audio e vídeo de onde estiver.

TECNOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES
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Componentes do Sistema

CONTROLE ONLINE Teleoperação e Telepresença

MOVIMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO
Se move em 360º, com o modo autônomo ou automático, onde poderá 
planejar a trajetória do robô à partir de uma localização, e não se preocupar 
com os obstáculos. Opção manual via controle remoto.

PAGAMENTOS/IMPRESSÕES
Serviços de pagamento com leitor de cartões de crédito ou débito. 
Impressora de tickets, recibos e/ou fotos.

SUPER TELA SENSÍVEL AO TOQUE
Nossos robôs contam com uma super tela sensível ao toque, com controle 
automático do ângulo de visão com base no perfil de cada usuário. 
(Tecnologia patenteada)

Veja alguns exemplos de expressões com Lip Sync

AVATAR INTELIGENTE (Tecnologia patenteada)

CONTEÚDO TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL

TECNOLOGIA IHR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Comunicação

Robôs inteligentes que reconhecem a intenção do usuário e respondem 
com ações personalizadas. Falam mais de 35 idiomas, com sincronia labial 
do avatar, expressões faciais variáveis de acordo com a interação ou 
situação, e muito mais. Diversas opções de avatares disponíveis, e/ou 
também opções de personalização, sob encomenda. 

Através de aplicativos mobile e sistemas online, controle seus movimentos 
e transmita/capture audio e vídeo de onde estiver.

Nossos robôs atraem a atenção dos seus 
clientes em potencial, e adicionam um 
componente inovador para a imagem da 
sua empresa,  destacando-a das 
concorrentes.

Nossos robôs atraem a atenção dos seus 
clientes em potencial, e adicionam um 
componente inovador para a imagem da 
sua empresa,  destacando-a das 
concorrentes.
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RMBOT-T

Câmera

Rodas de
movimento

Tela de vídeo
de 8" à 9.7"

Microfone

Alto falantes
internos (Stereo)

Roteador

Carregador
de bateria

Motor eletrônico
de movimento

36 kg1
0

5
 c

m

55 cm

VANTAGENS

Pode ser acesso remotamente de qualquer lugar do mundo

Sintetizador de voz

Bateria com 8 horas de autonomia

Personalização com logos, pinturas exclusivas e módulos adicionais

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Teleconferência e controle total via internet

Serviços informativos

Recreação/Animação de festas

Trabalho remoto (Home work)

Marketing, publicidade e promoção

Educação e serviços de saúde à distância
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Tela de Vídeo 
Traseira 9,7"

RMBOT-S 

Sensor ultra-sônico
de obstáculos

Impressora

Detector de presença
e reconhecimento
de gestos

Câmera / Reconhecimento facial

Avatar animado

Leitor de cartões

Tela sensível ao toque
22" (Touch Screen)

Costas do RMBOT-S

Sensor ultra-sônico
de obstáculos

Avatar animado

Tela sensível ao toque
32" (Touch Screen)

Kinect (Câmera e muito mais)

RMBOT-D
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RMbot-S
(Smart)

RMbot-D
(Display)

Escolha um dos modelos
e clique para visualização em 360º
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http://www.futuremedia.com.br/rmbot/s
http://www.futuremedia.com.br/rmbot/d
http://www.futuremedia.com.br/rmbot/d
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▪ Recepciona o visitante, 
realiza pesquisas com 
seus consumidores e 
presta assistência técnica
▪ Permite os clientes nave-
garem em conteúdos 
interativos, através de 
grandes telas sensíveis ao 
toque
▪ Melhora o engajamento 
pessoal e perfomance da 
equipe, expandindo fun-
ções administrativas e 
auxiliando nas vendas
▪ Realiza ações de promo-
ção de produtos e serviços 
da empresa em diversos 
segmentos,  tanto interio-
res como exteriores.
▪ É uma publicidade móvel 
e interativa, onde poderá 
ser explorada todas as 
telas e partes do chassi. 
Vide política de qualidade.
▪ Participa de palestras, 
reuniões e confererências, 
com sua tecnologia de 
teleoperação e telepresen-
ça.

▪ Fornece informações 
úteis de suporte para os 
visitantes, expositores e 
organizadores de eventos
▪ Alinha-se com prospec-
ção de mídia impressa
▪  Possui suporte para 
distribuição de materiais 
promocionais e de apre-
sentação
▪   Real iza concursos, 
pesquisas, sorteios, quiz-
zes, etc
▪ Desempenha o papel de 
animador de casamentos, 
festas infantis e aniversá-
rios 
▪  Tira fotos e v ídeos, 
garantindo o registro de 
g r a n d e s  m o m e n t o s , 
podendo ser utilizado em 
campanhas e etc

CARACTERÍSTICAS

Resolução de tela:
* Para vídeos traseiros AVI  ou Mp4, vídeos na tela touch frontais FLV

Modelo RMBOT-S
Frontal: 1680x1050 pixels
Traseira: *720x480 pixels

Modelo RMBOT-D
Frontal: 1080x1920 pixels

Sistema de fala inteligente:
Multi-idiomas TTS (Text-To-Speech)

Sistema de bateria:
Autonomia: 5~6 horas
*Tempo de recarga: 1 hora
*Trabalhamos com baterias auxiliares

CAPACIDADES
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Módulos Adicionais:
Impressora de recibos
Câmera fotográfica
Sensor de movimentos
Reconhecimento de voz
Impressora de fotos
Cartão de Crédito/Débito
Leitor de Código de Barras e RFID
Servidor Bluetooth
Ponto de Acesso (Wi-fi)
Teleconferência/Teleoperações
Controle Remoto (Mobile e Web)
Display acrílico para panfletaria

E muito mais. Criamos módulos
de acordo com sua necessidade.
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Promoção em movimento
Atraia e recepcione seus cliente de uma forma totalmente 
dinâmica e inovadora. Mapas interativos, informações úteis, 
impressão de tickets desconto. O melhor de tudo isso são as 
multi-funções e a mobilidade.

1

2

3

4

Guia inteligente
Uma guia inteligente e emocional. Nossos robôs trabalham 
como guia inteligente, realizando trajetos pré-definidos, 
apresentando, de forma dinâmica e com muita interação, 
produtos, obras de arte, lojas, stands e etc. O robô detecta os 
movimentos e aproximações e interage personalizadamente.

Publicidade e Propaganda
Esqueça os métodos com baixa eficiência. Com os robôs você 
terá a seu favor um novo conceito em publicidade e 
propaganda. Atraia patrocinadores através da tela de LCD 
frontal e traseira totalmente personalizáveis com movimento, 
imagem, gestos, voz e emoções. O jeito mais divertido de fazer 
promoções: imprima cupom desconto, vale presente, 
informações com QRCODE e muito mais.

Pedidos, compras e pagamentos
Atraia seus consumidores através de movimentos e voz 
personalizados. Seus clientes poderão fazer seus pedidos, 
efetuando o pagamento em tempo real por cartão de 
crédito/débito, com impressão de recibo, nota fiscal, etc. Mais 
um serv iço  d i ferenciado e  at rat ivo   para  o  seu 
empreendimento.

5 Reconhecimento de voz e idioma
Impressione e se comunique com seus clientes estrangeiros 
através das funções de reconhecimento de voz e idioma.
Com mais de 30 possibilidades de idiomas (português, inglês, 
japonês, francês, alemão e etc). Temos duas opções de 
reconhecimento, o seu cliente poderá escolher o idioma 
desejado selecionando-o através da tela sensível ao toque, ou 
o robô, de forma autônoma, reconhecerá, através de palavras-
chave, o idioma que será utilizado na comunicação.
Vamos impactar seus clientes e fornecedores.

Mapas interativos Tirar fotos para lembrança

Segurança (Câmera IP) Apresentação de eventos

Algumas possibilidades de aplicação
Seja qual for o seu negócio nossos robôs te atenderão



www.futuremedia.com.br

A
P

L
IC

A
Ç

Õ
E

S

10

Saiba quem entra e quem sai de uma forma efetiva e segura. 
Controle o robô remotamente e monitore seu empreendimento, 
enviando imagens captadas por sua webcam de 720x480 de 
resolução, transmitidas por conexão wi-fi. Se integra com sua 
central de monitoramento.

Atraia o interesse dos seus usuários com várias opções de 
interação e entretenimento, como: vários jogos, livro de visitas, 
captura de fotos e vídeos com compartilhamento em redes 
sociais e impressão. Tudo isso em uma super tela sensível ao 
toque.

Recepcione seus clientes de forma interativa. Agora seu 
escritório, pousada, hotel, hospital, escola e/ou biblioteca 
contarão com serviços altamente precisos. Leitor de cartão, 
impressora de recibos, impressão de prescrição e receituário 
médico, documentos, formulários, etc. Flexibilidade e 
mobilidade ao seu alcance.

Monitoramento e Segurança

Entretenimento

6

7

8

9 Recepcionista e impressora móvel

Apresentação de eventos
Suas feiras, conferências, convenções, festivais, eventos 
esportivos nunca mais serão os mesmos. O robô poderá 
orientar seus clientes, divulgar seus produtos, abrir seus 
eventos e garantir que tudo será um sucesso.
As mais avançadas tecnologias de interação real entre 
máquina e homem.

Impressão local (Remotamente) Entretenimento

Propaganda/Promoção Atração para todas as idades

Informação Popstar

Guia turístico Atendimento/Venda
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Nossos clientes dizem...
Nosso maior orgulho são os nossos clientes satisfeitos

Muito obrigada ! Adoramos  poder contar com vocês também. Sua atenção, 
parceria nas soluções, fez a diferença para o sucesso do seminário .
Muito obrigada e estimo futuros projetos em parceria.

Claudia Marchi, Diretora Brasil de Recursos Humanos & Qualidade da Amil

“Foi muito satisfatória a ação com o Future Robot na Road Expo 2013 tendo-o como forte ação de merchandising do Grupo 
Wirtgen e suas marcas. Além de estreitar a comunicação e divulgação com o público presente propiciou grande impacto e 
diferenciação a apresentação de nossa empresa e produtos ao longo do evento. 

Jandrei Goldschmidt, Executivo de Markering da América Latina, África e Austrália da Wirtgen Group

VÖGELE

Que lindo! Mara.. Adorei!!! Show!! Vocês são D+!!! Indico vocês de olhos fechados... Perfeito! Não 
sei o que falar do trabalho, profissionalismo, paciência, educação, comprometimento... 
Agradeço toda parceria, toda correria e tudo que vocês fizeram por nós nesse tempo tão curto.

Cintia Crepaldi, Diretoria de Marketing Vivo Telefônica

Alexandre Nogueira, Diretor do Grupo Bradesco Seguros

O objetivo do patrocínio nessa nova mídia é a exposição da marca Bradesco Seguros, com a oportunidade de atrelá-la a uma 
ação que alie tecnologia e inovação. Além do conteúdo informativo, o robô apresenta um jogo interativo com os produtos e 
serviços da empresa. O robô é inteligente e possibilitará aproximação entre o cliente e a marca com eficiência e versatilidade. O 
projeto é inovador, inserido em área de grande fluxo de pessoas formadoras de opinião, proporcionando ótima oportunidade de 
visibilidade da marca com um consumidor que é cada dia mais antenado com as novas tecnologias.
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DIFERENCIAL
Tudo o que você precisa para impactar seus clientes

Tecnologia e inovação
Um novo conceito em mídia, proporcionando exposição e despertando o interesse e o desejo do seu público. Nossas 
soluções contam com alta tecnologia de robôs inteligentes e que respondem às ações dos usuários.
Dinamismo, tecnologia e inovação ao seu alcance.

Experiência interativa
Seu público não terá apenas propaganda da sua empresa, mas contará com um conteúdo multimídia totalmente 
interativo, tendo uma experiência que nunca imaginou ter. Com uma super tela sensível ao toque de 22' ou 32' 
com controle automático do ângulo de visão. O robô detecta os movimentos e aproximações e interage de forma 
personalizada. 100% de satisfação.

Alto índice de exposição
Esqueça os métodos com baixa eficiência. Com os robôs você terá à seu favor um novo conceito em publicidade e 
propaganda.  Pode ser envelopado ou adesivado, conforme as necessidades de cada cliente. O jeito mais divertido de 
fazer promoções: imprima cupom desconto, vale presente, informações com QRCODE e muito mais.

Impressora
de recibos

Impressora de
documentos e fotos

em alta qualidade

Leitor de cartão
de Crédito/Débito

Com apenas alguns toques o seu público-alvo poderá ver catálogo de produtos 
e serviços, preencher formulários, imprimir fotos e documentos remotamente,
compartilhar documentos, tirar fotos e compartilhá-las em redes sociais, 
efetuar compras e pagamentos com leitor de cartão, emissão de recibos, 
consultas a internet e muito mais.

Tecnologia ao seu alcance!
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IMPRESSÃO LOCAL
O cliente vai até você e não você até o cliente

Fotos para brindes e lembranças

Fotos impressas no seu local de atuação, o grande diferencial 
é  a t ração imediata  do  seu públ ico ,  aumentando 
significativamente as chances de conversão de vendas, 
captação de lead, além de ser uma promoção direta da sua 
marca e/ou serviços com a moldura personalizada. Seu 
cliente leva a foto dele na hora.

Quanto tempo demora para imprimir uma foto?
Em média, uma foto é impressa em menos de 20 segundos.

Onde a impressora e as fotos impressas ficam?
A impressora e as fotos ficam em locais definidos pelo 
cliente, usando criatividade e estratégias logísticas, o 
resultado é extraordinário.

Existe um limite de fotos?
Você poderá imprimir fotos ilimitadamente. Oferecemos 
como padrão 5 horas de impressão local, podendo, este 
período, ser prorrogado conforme negociações prévias.
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PORTFÓLIO

AEROPORTOS

SANTOS DUMONT ∙ GALEÃO
CONGONHAS

Clique na imagem para exibir o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=EFt-7QGYAW8
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PORTFÓLIO
Clique na imagem para exibir o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=0NXVF99M_Qw
https://www.youtube.com/watch?v=0NXVF99M_Qw
https://www.youtube.com/watch?v=0NXVF99M_Qw
https://www.youtube.com/watch?v=0NXVF99M_Qw
https://www.youtube.com/watch?v=0NXVF99M_Qw
https://www.youtube.com/watch?v=0NXVF99M_Qw
https://www.youtube.com/watch?v=0NXVF99M_Qw
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PORTFÓLIO

https://www.youtube.com/watch?v=0NXVF99M_Qw
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Mídias nacionais e internacionais
Clique nas imagens abaixo e confira as matérias na íntegra

Exibir Exibir Exibir

Exibir Exibir Exibir

http://www.youtube.com/watch?v=82ZZ87wGDJo
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/07/robo-sul-coreano-usa-imagem-em-monitor-no-lugar-do-rosto.html
http://www.youtube.com/watch?v=bJnwbZib5jw
http://tecnologia.terra.com.br/robos/robo-recepcionista-sul-coreano-chega-ao-brasil-em-breve,66188947c52ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://www.bbc.co.uk/news/technology-25666708
http://www.youtube.com/watch?v=bJnwbZib5jw
http://www.bbc.co.uk/news/technology-25666708
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/07/robo-sul-coreano-usa-imagem-em-monitor-no-lugar-do-rosto.html
http://tecnologia.terra.com.br/robos/robo-recepcionista-sul-coreano-chega-ao-brasil-em-breve,66188947c52ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.youtube.com/watch?v=0NXVF99M_Qw
http://www.youtube.com/watch?v=82ZZ87wGDJo
https://www.youtube.com/watch?v=0NXVF99M_Qw
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Já imaginou? Isso é real.
O robô proporcionará visibilidade e diferencial ao seu 
empreendimento, trazendo uma gama de possibilidades e 
serviços com tecnologias de última geração.

Não se preocupe com nada! Personalizamos o 
robô com sua identidade (cores, avatares e 
adesivos), desenvolvemos os aplicativos de 
interação e muito mais.

Serviço de personalização sob demanda

Peça já seu
orçamento! 



Opções de negociação
Venda - Os Robôs só poderão ser comprados por Instituições Públicas 
e Clientes VIP – Franquias. Toda a venda é negociada individualmente, 
a critério da Futuremedia

Aluguel  - Os Robôs da Futuremedia podem ser fornecidos para o 
cliente através de locação por um período de dias, meses e anos. Esta 
Locação é formalizada através do Contrato de Locação do Robô feito 
entre o Locador e o Locatário. O pagamento de aluguel é definido 
conforme o prazo e condições do contrato. 

O valor do aluguel variará conforme o tempo de duração do contrato e 
pelo número de unidades locadas, onde diminuirá conforme o aumento 
do período e unidades locadas. No valor do aluguel está incluso o 
serviço de manutenção obrigatória. O Locador poderá oferecer 
serviços adicionais ao Locatário, tais como: serviços de apoio 
operacional, elaboração de conteúdo, contratar seguro pelo período 
locado e etc. 

Suporte Técnico e Treinamento
O suporte será fornecido tanto no período de implantação e testes 
quanto no período de operação real do Robô. Ele consiste em apoiar o 
cliente na operação e realizar modificações solicitadas tanto de âmbito 
corretivo quanto incremental. Está incluso no custo da Locação, um 
treinamento básico "In Loco", onde a pessoa que irá operar o Robô 

receberá todas as informações necessárias para operar o Robô de 
forma segura e eficaz. O operador do Robô deverá ter os 
conhecimentos básicos de operação de um computador.

Considerações finais
O Robô Furo é passível de modificações e adaptável às necessidades 
específicas da área de negócios do cliente. Personalização, acessórios, 
caracterização e conteúdo são de responsabilidade da contratante, 
devem ser apresentados dentro das datas negociadas de comum 

acordo entre as partes, para que possamos cumprir rigorosamente o 
cronograma de desenvolvimento e conseqüente entrega do Robô na 
data programada, constante neste documento. 

Condições gerais de fornecimento
O local onde o Robô irá operar deverá ter um piso regular (liso) e, para 
o Robô se movimentar de forma autônoma. 
Para serem feitas as atualizações, manutenção de forma remota e 
utilização de conteúdos contidos na internet, o local deverá dispor de 
uma rede WIFI com acesso a internet, ou redes 3G, onde poderá ser 
utilizado um modem que disponibilizará a rede WIFI. 
O local onde será instalado o carregador do Robô, deverá ter um ponto 
de energia de 220v (caso não disponha de 220v, poderá ser utilizado 
um inversor de voltagem 110v/220v), e ser um local de bastante 
tráfego de usuários, pois, mesmo carregando, o Robô continua 

operando de forma estática. O Locador deverá disponibilizar uma 
pessoa para acompanhar a operação do Robô, pelo ao menos nos 
primeiros meses em que o Robô irá operar. 
O Locador será responsável pela contratação do seguro do Robô para 
os casos de roubo, incêndio do imóvel e quaisquer danos causados ao 
Robô por funcionários e clientes (usuários). 
Toda e qualquer manutenção, reparo e programação do Robô, só 
poderá ser realizado por técnicos credenciados pela Futuremedia.
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Qualquer dúvida entre em contato

3587-2812+55 (21)

3360-4270+55 (11)

QRCODE - Contato Comercial



@futuremediabr

Acompanhe-nos nas rede sociais

http://www.youtube.com/futurerobotbr
http://www.facebook.com/futurerobotbr
http://twitter.com/futurerobotbr
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