
UM JOGO DE EMOÇÕES
Uma startup portuguesa pretende estrear-se no segmento dos profissionais

de videojogos com uma solução que revela níveis de stress e emoções a partir
da monitorização das ondas cerebrais. A estreia está prevista para 2019
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Quando

chegou a hora de

descobrir um segmento de

mercado, os mentores da

Emotai não Liveram mui-
tas dúvidas: «Apostámos
nos eSports, porque não
há muitas restrições, os

jogadores geralmente já usam headphones, são

muiLo virados para as Lecnologias e esLão muiLo

tempo sentados num local com um ambiente

controlado, que ajuda a perceber o que motiva
um aumento de stress numa pessoa que está a

jogar um videojogo » , explica Carolina Amorim,
CEO da startup que tem vindo a ser desenvolvida

na Faculdade Ciências da Universidade de 1 isboa

(FCUL) . Qual é o negócio da Emotai? Desen-
volver sistemas de monitorização da atividade
cerebral que permitem detetar perdas de atenção,

siluações de slress ou diferentes esLados emo-
cionais que podem condicionar o desempenho
de um jogador. A estreia está prevista para 2019.

Os criadores da Emotai não têm dúvidas de que
há interessados. «Nos eSports, uma distração
pode cus Lar milhões em prémios», acrescenta

Carolina Amorim.
Para saber o que se "passa" na cabeça de um

videojogador, a Emotai começou por desenvol-

ver uma "head band" , com quatro elétrodos e

um sensor cardíaco. Com os quatro elétrodos
colocados junto à testa, este dispositivo fica

apto a captar a atividade elétrica das diferentes

sinapses que têm lugar no córtex frontal da

pessoa monitorizada. Por sua vez, o sensor

que monitoriza o ritmo cardíaco é posto no
lóbulo da orelha. Todos estes dados são envia
dos por Bluetooth para o computador usado

na sessão de jogo, para serem analisados por
software criado pela Emotai. «Se quisermos,
poderemos processar e apresentar resultados

ao segundo, enquanto o jogador vai jogando»,
refere Carolina Amorim.

A monitorização em tempo real é um dos prin-
cipais atrativos do projeto, mas é algo que ainda
terá de ser trabalhado no futuro. Tal como está

hoje, a ferramenta criada pela Emotai ajicnas
permite conhecer o desempenho de um joga-
dor, depois de terminar a sessão de jogo, com

a correlação entre os valores apresentados em
gráficos com cenas ou situações de um videojogo.
O que não deixa de ser elucidativo para quem
joga ou lidera uma equipa de jogadores: «A ideia
é que esta solução permita que um jogador olhe

para um gráfico e veja em que pontos não esteve

atento ou teve uma rcação negativa, ao mesmo

tempo, que fica em condições de saber o que
estava a acontecer naquele preciso momento no

jogo. É algo que vai ajudar o jogador a tornar se

emocionalmente mais inteligente durante o jogo,

porque no futuro vai aprender a controlar melhor
as emoções durante as situações mais difíceis»

,

acrescenta Carolina Amorim.
Com os dados recolhidos na hora, torna -se

possível identificar momentos de concentração,
distração, emoções positivas ou negativas -
mas o trabalho da Emotai não se fica por aqui.
A jovem empresa está também a trabalhar em
ferramentas que vão permitir treinar os prati-
cantes de eSports com a proposta de exercícios

de meditação, relaxamento ou concentração.
Nos últimos tempos, os mentores da Emotai têm
vindo a trabalhar com especialistas em medi-

tação e concentração no desenvolvimento de

exercícios que se prevê que produzam efeito
ao cabo de cerca de dois meses, mas no futuro
será o próprio software que deverá propor esse

diferentes exercícios.

TRÊS SUBSCRIÇÕES
A estreia comercial já começou a ser pensada. A
banda que monitoriza o ri Imo cardíaco e a ativi -

dade elétrica da atividade cerebral será vendida
ao público, mas o software que processa os dados

pressupõe a adesão a uma de três modalidades
de subscrição: uma primeira que é grátis e que
se limita a fornecer indicadores simplificados
do ritmo cardíaco, do stress e da concentração ;

uma segunda subscrição que permite apurar os

diferentes estados mentais e estabelecer cor-
relações com os vários momentos da sessão de

jogo; e por íim, uma terceira subscrição que já
deverá contemplar a monitorização de equipas.

A Emotai também jirctcndc explorar a cria-

ção de históricos em bases de dados alojadas
na Internet que permitem analisar a evolução

AS PRIMEIRAS

DISTINÇÕES

A Emotai começou
a ser desenvolvida

como ideia de

negócio em 2016 - o

mesmo ano em que
ganhou o concurso

Startup Launch,
em Braga. Entre as

distinções, destaque
para o facto de a

startup ter sido

seiecionada para
aperfeiçoar o negócio

na aceleradora

Brinc, de Hong Kong.
Além do mês de

maio passado na

cidade chinesa a

aperfeiçoar o modelo
de negócio, a entrada
na aceleradora valeu

100 mil euros de
investimento no

projeto.

Carlos Moreira,
Daniel Rocha e
Carolina Amorim
escolhêramos
eSports para iniciar o

negócio. Mais tarde a
monitorização cerebral
poderá estender-se
aos corretores da

bolsa, callcenters
ou atéà Fórmula 1



ONDAS

REVELADORAS

A Emotai pretende
tirar partido dos

estudos que revelam

uma relação entre

frequências das

ondas cerebrais

e um estado
mental, associado

à sonolência,
à atenção,

à meditação,
à concentração

prolongada
ou à abstração.

A Emotai pretende
monitorizar a

atividade cerebral

em cinco bandas de

frequências, mas
são três as mais

relevantes:

Ondas cerebrais

que ocorrem entre
os 3 e os 8 hertz

e que estão
relacionadas

com o sono e

meditação
profunda.

Ocorrem entre os
8 e os 12 hertz. É

nas frequências Alfa

que incide a análise
de assimetrias que
indicam diferentes
estados mentais.

Aumentam de

amplitude quando
alguém fecha os

olhos.

São indiciadoras
de um estado de

alerta, e ocorrem

com frequência
em processos de

aprendizagem. Estão
relacionadas com

uma atividade mental
focada. Ocorrem

entre os 12
e os 38 hertz.

Gráficos da ferramenta da Emotai, que
estabelece relações entre batimentos
cardíacos, e estados mentais e emocionais
e momentos de uma sessão de jogo

do desempenho de cada jogador ao longo dos

tempo. O que não dispensa o utilizador de fazer

a devida instalação: «a captura de dados exige

sempre a instalação de software. O que não nos

impede de combinar este software com ferra-
menLas que se enconLram na InLerneL», refere

o Daniel Rocha, responsável pela programação
da aplicação da Emotai.

Antes da estreia comercial, os criadores da
Emorai vão concentrar esforços no aperfeiçoa -

menLo da banda que agrega eléLrodos e sensor

de ritmo cardíaco. Além de um "toque" de

âmbito estético que levará o sensor de ritmo
cardíaco a operarjunto atesta (cm vez do lóbulo

da orelha), prevè-se a recolha de mais dados

junto de potenciais utilizadores - em especial
mulheres, cuja participação revelou-se escassa

entre os voluntários que aceitaram ser moni
rorizados enquanto jogavam. A startup marcou

presença nos torneios Summer Games de Draga
e no Girls Gamers do Estoril com o propósito
de recolher mais dados que ajudem o siste

ma a identificar padrões genéricos c comuns
aos humanos, ao mesmo tempo que aprende
a identificar as características típicas de um
videojogador.

As primeiras demonstrações de interesse já

começaram a chegar à Emo Lai. Um organizador
de torneios admitiu que seria interessante forne-
cer ao público os dados dos jogadores durante as

competições. A esta hipótese juntam se outras

que poderão levar o negócio a expandir-separa
ouLras áreas em que a moniLorização de esLados

emocionais é especialmente valorizada: «Só

depois dos eSports podemos avançar para outras

indústrias com maior regulação. Um dos possí-
veis mercados seria o dos correlores, que passam
os dias muito focados nos ecrãs de computador
a seguir sessões bolsistas. E também já tivemos
uma empresa da área da Fórmula 1 que quis sa-
ber como funciona esta ferramenta. Além disso,

há vários desportos que poderão tirar partido
desta tecnologia... e até call centers!», conclui
Carolina Amorim.

GOMOFONCIONA

A banda criada pela Emotai tem quatro
elétrodos que captam a atividade elétrica
das sinapses do cérebro humano. Dois
desses elétrodos deverão monitorizar o

hemisfério esquerdo do cérebro, enquanto
os outros dois encarregam-se de fazer o

mesmo no hemisfério direito. A recolha

dos dados dos dois hemisférios cerebrais
tem por objetivo apurar assimetrias dos

potenciais elétricos produzidos pelas

sinapses que podem ser reveladores de

diferentes estados emocionais (exemplos:

atração e repulsa): «Algumas assimetrias
estão relacionadas com a forma como

expressamos emoções. Daí que não nos
interesse saber o local do cérebro em

que se dá sinapse, pois através deste

processo conseguimos determinar se uma

emoção é negativa ou positiva», explica
Carlos Moreira, diretor de tecnologias
da Emotai. O sistema criado pela Emotai
também procede à análise espetral
com base nas frequências das ondas
cerebrais. A análise espetral é usada para
produzir indicadores de estados mentais:

(sonolência, relaxamento, concentração,
ou esforço mental]. O software procede
à análise espetral da variabilidade dos

batimentos cardíacos para inferir a pressão
sanguínea e a frequência respiratória do

utilizador, que podem ser indicadores de

um estado de stress ou de atividade. Além

da análise espetral, a variabilidade do ritmo
cardíaco (os intervalos entre batimentos do

coração), só por si, pode indicar um estado
de stress. «Quanto mais regulares são

os intervalos dos batimentos cardíacos,
maior é a probabilidade de uma pessoa se
encontrar em stress. O nosso corpo não
foi feito para ter padrões, exceto quando
está num modo de reação a imprevistos ou

ameaças. Nesses casos, sim, há tendência

para reações padronizadas», recorda
Carlos Moreira. No futuro, a Emotai conta

usar conceitos de machine learning na

deteção de estados mentais.


