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(57) Resumo: MÉTODO PARA COMUNICAÇÃO
ENTRE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS
ATRAVÉS DA INTERAÇÃO DE USUÁRIOS
COM OBJETOS. O método da presente
invenção refere-se à ligação digital. O método
(101) identifica a interação do usuário (103) com
um determinado objeto (100). De acordo com
esta interação, o método (101) identifica
características ou dados no objeto específico
(100) que permitem que o método (101) extraia
informação de contato e a associe a uma
mensagem de saída (por exemplo: um texto
predefinido, uma mensagem de áudio a ser
gravado, etc.) que será transmitida ao
contato/usuário alvo (102) (que pode ser outra
pessoa, um grupo de pessoas, um
sistema/serviço, ou objetos em geral). Uma vez
identificado o contato alvo (102), um dispositivo
inteligente associado com o método (101) aciona
uma ação predefinida para a ligação com o
contato alvo (102). O método (101) permite a
recepção de respostas do contato alvo (102),
permitindo que o usuário (103)mantenha a
comunicação com o usuário alvo (102).
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para: "MÉTODO 

PARA COMUNICAÇÃO ENTRE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DA 

INTERAÇÃO DE USUÁRIOS COM OBJETOS". 

[0001] A presente invenção se refere a um método 

que permite que interações com um objeto acionem uma 

conexão de voz ou dados entre a pessoa manuseando o objeto 

e um contato específico. Mais especificamente, o método da 

presente invenção fornece uma nova abordagem para Internet 

das coisas (Internet of Things IoT), onde os objetos 

(Coisas) e a forma como são manipulados podem ser 

analisados e reconhecidos como uma intenção de iniciar uma 

comunicação de voz ou dados reais com a pessoa ou grupo com 

o qual o objeto manipulado está associado. 

Antecedentes da I 

[0002] A interação do usuário com dispositivos 

inteligentes tem crescido exponencialmente ao longo dos 

anos. Há poucos anos a trás, o uso da Internet era feito 

somente por computadores, mas agora a tendência é que todos 

os dispositivos se tornem "inteligentes" com a interação 

dos usuários e dos objetos (dispositivos, aparelhos 

inteligentes, serviços, etc.) através da Internet, mais 

conhecida como IoT ou "Internet das Coisas" (ou seja, uma 

interconexão de dispositivos de computação embutidos 
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unicamente identificáveis dentro da infraestrutura de 

Internet existente) . 

[0003] Atualmente, a comunicação entre pessoas ou 

grupos é feita especialmente por dispositivos inteligentes 

(neste caso, telefones inteligentes). É comum a existência 

de uma lista de contato nos dispositivos inteligentes onde 

cada contato é igual, sem qualquer distinção de pessoas 

(apesar de ser poss 1 criar grupos de contatos por 

exemplo, "familia", "amigos", "trabalho", etc., não há uma 

forma de diferenciar os contatos por nivel de afeição, 

intimidade, familiaridade, e assim por diante) . 

Adicionalmente, existem objetos na vida das pessoas que 

expressam sentimentos por uma pessoa amada, ou fazem com 

que elas se lembrem de um momento especial, tal como um 

retrato com foto, um presente especial, etc. O fato é que 

os sentimentos são diferentes para cada duo. Tendo 

conhecimento disto, a presente invenção relaciona-se a 

seguinte questão: "Por que não conectar pessoas amadas 

através de objetos especiais que transmitem ao usuário um 

determinado tipo de sentimento ónico e distinto?". 

[0004] Um objeto (tal como um retrato ou presente 

especial) pode fornecer informação importante sobre as 

pessoas ou sistema, e esta informação pode fornecer ao 
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usuário uma conexão automática através da ação dos usuários 

com estes objetos. 

[0005] O documento de patente WO 2014016609 A1, 

intitulado "Jewellery with Tag", publicado em 30 de janeiro 

de 2014, descreve uma invenção que se refere a uma peça de 

joia, em que a joia compreende pelo menos uma etiqueta ou 

chip programado com pelo menos um código de identificação 

co, e um lei to r de etiqueta é configurado para ler a 

etiqueta ou chip quando o lei to r de etiqueta e a peça de 

joia se tocam, ou se aproxirram e, exibir uma mensagem ou 

conteúdo associado com o código de identificação único. 

[ 0006 J o documento wo 2014016609 A1 está 

relacionado à joia que contém uma etiqueta com informação e 

um código de identificação. Uma vez que existe um leitor de 

etiqueta, neste caso RFID ou NFC, o leitor (que contém um 

visor) mostra a mensagem armazenada na etiqueta. A presente 

invenção difere do documento WO 2014016609 A1, uma vez que 

o ato de ler a etiqueta da joia sem a interação do usuário 

não aciona uma comunicação com outros usuários. 

[0007] O documento de patente WO 2013001141 A1, 

intitulado: "Method and Apparatus for Sensory Tags 

Providing Sound, Smell and Haptic Feedback", publicado em 

03 de janeiro de 2013, descreve sistemas e métodos para 

criar "sentimentos" de objetos tangíveis de maneira 
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responsiva e econômica. De acordo com tais sistemas e 

métodos, etiquetas de comunicação por campo próximo (NFC -

Near Field Communication) são embutidas em objetos 

tangíveis, por exemplo, discos compactos (CDs), livros, 

pôsteres, etc., onde as etiquetas de NFC incluem parâmetros 

de resposta de sentimentos/sensoriais associados com o 

objeto no qual a etiqueta NFC é incluída. Ou seja, tais 

etiquetas de NFC são capazes de simular um ou mais 

sentidos, tais como os sentidos humanos de visão, audição, 

tato, olfato e paladar. Deste modo, a resposta sensorial é 

fornecida através de objetos tangíveis, onde somente custo 

mínimo (por exemplo, alguns centavos) é adicionado à 

produção/fabricação de tais objetos. 

[0008] O documento de patente WO 2013001141 A1 está 

relacionado à resposta dos sentimentos de usuário através 

de uma etiqueta fixada nos objetos. O tipo desta resposta é 

a resposta tátil onde o usuário sente as respostas de som, 

cheiro, vibrações e outros sentidos humanos. Neste caso, 

este reconhecimento da entrada para a resposta é feito por 

proximidade de NFC. A presente invenção difere deste 

documento WO 2013001141 A1 uma vez que não é usada para 

iniciar (automaticamente) uma comunicação com usuários, mas 

somente transmitir respostas táteis através de um leitor de 

etiquetas, via reconhecimento de NFC. 
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[ 0009] O documento de patente WO 2014109710 A1, 

intitulado: "A Distributed Wireless Sensing System", 

publicado em 17 de julho de 2014, descreve um dispositivo 

compreendendo: pelo menos um sensor de entrada, pelo menos 

um transdutor de saída, um módulo de comunicação sem fio, e 

um processador configurado para receber um parâmetro de 

controle local a partir do sensor de entrada ou um 

parâmetro de controle remoto a partir de um módulo remoto 

se comunicando com o processador através do módulo de 

comunicação sem fio, e selecionando uma dentre uma 

pluralidade de configurações operacionais dependendo dos 

parâmetros de controle local e remoto, cada uma dentre a 

pluralidade de configurações operacionais incluindo um 

limite predeterminado para um parâmetro de detecção 

recebido a partir de um sensor de entrada, e uma resposta 

de s da se o parâmetro de detecção viola o limite. 

[0010] O propósito da solução do documento WO 

2014109710 A1 é diferente do método da presente invenção. 

No contexto do documento WO 2014109710 A1, quando o 

dispo si ti vo é agi ta do e pressionado, ele é acionado para 

detectar e monitorar objetos. Este monitoramento inclui 

posições, etc. Portanto, a matéria do documento WO 

2014109710 A1 é completamente diferente do método da 

presente invenção, cujo principal objetivo é acionar a 
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comunicação (automática) entre um primeiro usuário e um 

usuário ou dispositivo de destino, uma vez que o referido 

primeiro usuário interage com um objeto específico que 

implementa o método da presente invenção. 

[0011] O documento de patente US 20090191531 A1, 

intitulado: "Method and Apparatus for Integra ting Audio 

and/or Vídeo With a Book", publicado em 30 de julho de 

2009, descreve um método e um aparelho para sincronização 

do estímulo sensorial com a experiência de leitura. Numa 

concretização específica, o estímulo de áudio e/ou de vídeo 

pode ser fornecido a um leitor. Em concretizações 

adicionais, o estímulo sensorial pode incluir toque, cheiro 

e/ou sabor. A experiência de leitura pode incluir, por 

exemplo, a leitura de livros, revistas, livros, listas 

telefônicas, mapas, culos, brochuras, jornais ou 

outras formas de materiais escritos ou impressos, que podem 

incluir, mas não estão limitados a, palavras, fotografias, 

ilustrações, figuras, desenhos animados, e Braille. A 

sincronização de est o sensorial com a experiência de 

leitura pode envolver o fornecimento de estímulo sensorial 

em relação à localização de um leitor ou localização 

aproximada em relação ao material impresso ou escrito. Além 

do estímulo sensorial, outras formas de interação podem ser 

fornecidas, tais como jogos interativos, ou testes 
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interativos. Uma concretização específica refere-se a um 

método e aparelho para a sincronização de áudio e/ou vídeo 

com um livro à medida que é lido. 

[0012] o documento us 2009191531 A1 está 

relacionado com a experiência do usuário no ato de ler um 

livro de páginas. Através de uma etiqueta, neste caso 

etiqueta NFC, ocorre um estímulo do usuário quando a página 

é lida, a transmissão de sensações, cheiros, som, etc. A 

etiqueta é lida por um dispositivo. Esta solução traz para 

o estímulo da leitura ao usuário com a possível sensação 

real. A presente invenção difere deste documento, uma vez 

que no documento US 2009191531 A1 não há reconhecimento e 

comunicação entre os usuários desencadeadas pela interação 

dos usuários com objetos, como ocorre na presente invenção. 

[0013] O documento de patente US 20130207778 A1, 

intitulado: "Accessory for a Mobile Device", publicado em 

15 de agosto de 2013, descreve um dispositivo móvel, que 

inclui um acessório. O acessório pode incluir dois módulos 

de comunicação. O acessório é configurado para receber 

dados a partir do dispositivo móvel sem fio. O acessório é 

configurado para armazenar os dados. o acessório é 

configurado para transmitir, pelo menos, uma parte dos 

dados para um dispositivo de leitura. 
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[0014] O método do documento US 20130207778 A1 

propõe um acessório acoplado a um telefone móvel que se 

comunica via Bluetooth. O acessório é capaz de ler as 

informações de etiqueta NFC e uma vez estabelecida a 

conexão via Bluetooth com o telefone móvel, esta informação 

é transferida. Este conceito de comunicação difere do 

método proposto da presente invenção, tendo em vista que 

não há interação do usuário com um objeto a ser 

reconhecido. Adicionalmente, a solução do documento US 

20130207778 A1 requer um acessório acoplado a um telefone 

móvel, mas na presente invenção, não é necess 

um acessório acoplado ao telefone móvel. 

o o uso de 

[0015] Atualmente, existem produtos que permitem a 

extração de informação através de um objeto (por exemplo, 

etiqueta de comunicação por campo próximo - NFC, Near Field 

Communication), que é lido por telefones inteligentes para 

iniciar uma comunicação entre usuários de objetos. Porém, 

nenhum desses produtos fornece uma conexão através da 

interação de usuários com objetos (por exemplo, um toque, 

gesto, um dispositivo abordado, e assim por diante), em que 

esta interação poderia ser identificada (por exemplo, por 

um dispositivo vest 1 especial, por um reconhecimento de 

imagem com câmeras instaladas em uma sala) e então, uma vez 

identificada, esta interação começa uma comunicação digital 



9/2 6 

sem a necessidade de o usuário manusear o telefone 

inteligente (ou outro dispositivo inteligente similar). 

Sumário da I 

[ 0016 J A presente invenção se refere a um método 

para iniciar uma conexão digital através de interações com 

objetos. Para iniciar o processo de comunicação, o método 

detecta uma interação específica de usuários com um objeto 

específico. Uma vez detectada a interação de usuários com 

objeto, o método identifica caracte sticas e dados do 

objeto, que permitem extrair informação e contatos e 

associá-la com uma mensagem de saída (por exemplo, um texto 

predefinido, uma mensagem de áudio a ser gravada, etc.) que 

será transmitida para o usuário/contato alvo. O método que 

contempla um dispositivo inteligente, recebe a interação 

identificada com informação e caracte stica/dado 

necess o para identificação de um contato. Uma vez 

identificado o contato, um dispositivo inteligente ou o 

próprio objeto aciona automaticamente uma ação predefinida, 

conectando o usuário ao contato de destinat io 

representado pelo objeto. 

[0017] Mais especificamente, a presente invenção 

refere-se a um método para iniciar uma comunicação entre 

dispositivos eletrônicos através da interação de usuários 

com objetos, o referido método que compreende as etapas de: 
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detectar uma interação do usuário com objeto 

específico; 

identificar dados associados, informação de contato e 

caracte sticas do objeto espe fico; 

apresentar uma pluralidade de ações/mensagens 

sugeridas para que o usuário decida/escolha, conforme a 

interação do usuário com o objeto específico; 

verificar se o objeto tem recurso de comunicação, 

onde: 

em caso positivo, o objeto se comunica 

automaticamente com o dispositivo inteligente do contato 

alvo; 

em caso negativo, parei a e transmite/envia a 

mensagem/ ação escolhida para o dispo si ti vo inteligente de 

usuário, e o dispositivo inteligente de usuário 

automaticamente se comunica com o dispo si ti vo inteligente 

de contato alvo; e 

verificar se existe uma resposta do contato alvo. 

[0018] O método da presente invenção fornece ao 

usuário uma conexão automática com pessoa, grupo de pessoas 

e sistema, através da interação com objetos específicos 

(por exemplo, retratos, brinquedos e presentes). O método 

da presente invenção transforma objetos com ligações 

emocionais em ligações reais. Uma vez que existem objetos 
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na vida das pessoas que expressam sentimentos pela pessoa 

amada, ou fazem com que se lembre de um momento especial 

com uma pessoa (tal como um porta-retrato com foto, um 

presente especial, etc.), por que não conectar pessoas 

amadas através de objetos especiais que transmitem ao 

usuário um determinado tipo de sentimento único e distinto? 

Breve Descri s 

[0019] Os objetivos e vantagens da presente 

invenção se tornarão mais claros através da descrição 

detalhada a seguir de uma concretização preferida, mas não 

limitativa da invenção, tendo em vista as figuras anexas, 

em que: 

[0020] A Figura 1 apresenta uma vista geral do 

método da presente invenção; 

[0021] A Figura 2 apresenta uma vista detalhada do 

método da presente invenção; 

[0022] A Figura 3 apresenta um fluxograma com as 

etapas do método da presente invenção; 

[0023] A Figura 4 ilustra uma concretização do 

método da presente invenção utilizando um dispositivo 

vestível; 

[0024] A Figura 5 ilustra uma concretização do 

método da presente invenção utilizando um hardware 

capacitivo de toque; 
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[0025] A Figura 6 ilustra uma concretização do 

método da presente invenção utilizando uma câmera de vídeo 

e reconhecimento de cena/imagem; e 

[0026] A Figura 7 ilustra uma concretização do 

método da presente invenção utilizando uma conexão de 

máquina. 

Descri Detalhada da I 

[0027] O objetivo principal da presente invenção é 

fornecer ao usuário um método para iniciar uma ligação 

digital através da interação dos usuários com objetos. Não 

é o escopo da presente invenção, criar um novo protocolo ou 

propor um padrão de comunicação de curto alcance 

(compartilhamento de informação), uma vez que o método 

proposto, tal como descrito na presente invenção, deve 

trabalhar com os protocolos existentes ou padrões de 

comunicação de curto alcance comumente utilizados. Uma 

pessoa versada na técnica pode reconhecer que existem 

muitas possibilidades de pré-programar os objetos/ 

acessórios com informações de contato associadas detalhando 

como as informações de contato serão inseridas no acessório 

ou qual é o protocolo de comunicação entre os dispositivos. 

Tendo isso em mente, é fornecida a explicação a seguir que 

deve ser lida em conjunção com os desenhos. 
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[ 0028 J A Figura 1 ilustra uma visão geral do método 

da presente invenção que é proposto para a conexão digital. 

O método 101 identifica a interação do usuário 103 com um 

determinado objeto 100. De acordo com esta interação, o 

método 101 identifica caracte sticas ou dados no objeto 

específico 100 que permitem que o método 101 extraia 

informação de contato e a associe a uma mensagem de saída 

(por exemplo: um texto predefinido, uma mensagem de áudio a 

ser gravado r etc.) que será transmitida ao contato 

alvo/usuário 102 (que pode ser outra pessoa, um grupo de 

pessoas, um sistema/serviço, ou objetos em geral). Uma vez 

identificado o contato alvo 102, um dispositivo inteligente 

associado com o método 101 aciona uma ação predefinida para 

a ligação/conexão com o contato alvo 102. O método 101 

permite a recepção de respostas do contato alvo 102, 

permitindo que o usuário 103 mantenha a comunicação com o 

usuário alvo 102. 

[ 002 9] A Figura 2 ilustra uma visão detalhada do 

método da presente invenção. o objeto 202 contém 

informações de contato e/ou dados de características 

armazenados nele, através, por exemplo, de uma etiqueta 

inteligente, código de barras, informações de imagens, etc. 

O usuário 201 interage com o objeto 202, por exemplo, 

pegando-o com as mãos r aproximando-o do corpo r tocando-o r 
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etc. O método proposto 200 identificar a interação 210 do 

usuário 201 com o objeto 202, em que esta identificação 

pode ser feita, por exemplo, pelo leitor de NFC no caso do 

objeto 202 conter uma etiqueta inteligente, reconhecimento 

de imagem através de uma câmera, leitor de código de 

barras, infravermelho, eletro vibração, etc., que permitem 

que o método 200 extraia características/dados e 

informações de contato. Uma vez identificadas a interação 

do usuário 210 e as informações do objeto 220, o usuário 

201 é capaz de decidir qual ação/interação realizar 230 

(que poderia ser a gravação de uma mensagem de áudio a ser 

enviada, por exemplo). Com a decisão do usuário 201, uma 

ligação automática 240 é estabelecida entre o objeto 

específico 202 e o dispositivo inteligente 203 do usuário 

201 (por exemplo, via Bluetooth, Bluetooth de baixa 

energia, Wi-Fi, infravermelho, NFC e outros), sem 

necessidade de o usuário 201 manusear seu dispositivo 

inteligente 203. Quando o dispositivo inteligente 203 do 

usuário recebe as informações de contato e/ou 

características/dados da interação do usuário (etapas 210, 

220 e 230), o dispositivo inteligente 203 identifica um 

contato alvo 204 e aciona/executa 250 a ação predeterminada 

(tal como decidido na etapa 230). Se o contato alvo 204 

responde de alguma forma, o método 200 recebe a resposta 
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205 e, com a decisão da interação do usuário 230, pode 

responder (executar outra) ação 250 para o contato alvo 

204. 

[0030] A Figura 3 mostra um fluxograma do método 

proposto 300, revelando todas as etapas detalhadas para a 

invenção. Em primeiro lugar, o método 300 detecta uma 

interação do usuário com objeto específico (etapa 310). A 

interação do usuário pode ser um toque, um gesto, pegar o 

objeto e trazê-lo perto do corpo, etc. Essa interação pode 

ser detectada por diferentes maneiras, por exemplo: um 

dispositivo vest 1 que o usuário está usando, um leitor 

de NFC etiquetas inteligentes, código de barras, 

infravermelho, 

reconhecimento 

Bluetooth, 

de imagem, 

ultrassônica, etc. 

uma 

eletro 

câmera que 

vibração, 

permita 

vibração 

[0031] É um pré-requisito do método proposto 300 

que cada objeto específico (que está sujeito a interação do 

usuário) contenha dados associados (por exemplo, uma 

mensagem predefinida/padrão), informações de contatos alvo 

(por exemplo: número de telefone de contato) e 

características (por exemplo: para um determinado tipo de 

interação do usuário, pode haver um conjunto de ações p 

definidas/padronizadas que seriam automaticamente 

disparadas, ou pode haver uma pluralidade de ações 
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sugeridas que solicitam a decisão/escolha do usuário). Uma 

vez que o objeto específico contém dados associados, 

informações de contato e características, quando a 

interação do usuário com este objeto espe fico é detectada 

(etapa 310), todos os dados associados, informações de 

contato e as características são identificados (etapa 320). 

[0032] Estas informações são processadas e, de 

acordo com a interação do usuário detectada anterior com o 

objeto específico, o método 300 apresenta uma pluralidade 

de ações sugeridas que solicitam decisão do usuário, ou, de 

forma alternativa, pode acionar automaticamente uma ação/ 

mensagem padrão/predefinida para o contato alvo (etapa 

330). Estas ações/mensagens incluem: chamadas de voz/vídeo 

331, gravação de áudio 332, fala para texto (STT) 333, 

mensagens predefinidas/padrão 334, texto para fala (TTS) 

335, assistência virtual 336, SMS 337, etc. 

[0033] Em seguida, o método proposto 300 verifica 

se o objeto tem recurso de comunicação, por exemplo: Wi-Fi 

(etapa 338) Se o objeto tem recurso de comunicação, o 

método 300 segue para a etapa 350 em que o objeto se 

comunica automaticamente com o dispo si ti vo inteligente do 

contato alvo (ou seja, ele não usa o dispositivo 

inteligente como um intermediário, de acordo com a etapa 

340). Caso contrário, se o objeto não tem recurso de 
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comunicação, o método 300 pareia (estabelece conexão) e 

transmite/envia a ação/mensagem escolhida 

dispositivo 

dispositivo 

inteligente 

inteligente 

de 

do 

usuário (etapa 

usuário se 

para o 

340) . o 

comunica 

automaticamente com o dispositivo inteligente do contato 

alvo (etapa 350), de acordo com o contato já identificado 

pela interação do usuário com o objeto especifico (na etapa 

320). O contato alvo pode ser outro usuário, um grupo de 

usuários, um serviço web, um sistema de computador, etc. 

[0034] Eventualmente, o contato alvo pode usar seu 

dispositivo inteligente para responder a mensagem, 

fornecendo uma resposta para o us o de origem. Se não há 

resposta, a comunicação entre eles é encerrada. Se há um 

tipo de resposta (etapa 360), o dispositivo inteligente 

usuário recebe estas informações através do canal de 

comunicação já 

escolher outra 

estabelecido, 

ação/mensagem 

que permite ao usuário 

(retorna à etapa 330) f 

mantendo a comunicação. Para uma melhor compreensão do 

método proposto 300, uma ilustração de seu 

funcionamento/operação é apresentada, de acordo com as 

figuras 4 e 6, que são exemplos (não limitativos) de 

poss is concretizações da presente invenção. 

[0035] A Figura 4 mostra uma concretização com um 

dispo si ti vo usável. Neste exemplo, o tipo de proposta de 
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interação é a aproximação de um objeto que contém 

informações (por exemplo: uma etiqueta NFC, um código de 

barras, etc.) para o dispo si ti vo inteligente do usuário 

(por exemplo: um relógio inteligente, um vidro inteligente 

com câmera para identificar o objeto, um "colar 

inteligente" com leitor de NFC, etc.) No contexto do 

presente exemplo, o objeto 4 O 1 pode ser um presente que 

John 403 recebeu de Mary 404. O objeto 401 contém uma 

etiqueta NFC pré-programada com uma mensagem e um 

determinado contato 402 (no presente exemplo, o contato 

determinado podia ser o número de telefone de Mary e a 

mensagem pré-programada pode ser "Sinto sua falta") O 

processo de comunicação começa quando o usuário (John) 403 

manuseia o objeto 4 O 1 e inter age com ele, por exemplo, 

aproximando-o de um dispositivo vest 1 405 [corresponde à 

etapa 310 do método proposto]. Esta interação (aproximação) 

é reconhecida pelo dispositivo vestível 405 [corresponde à 

etapa 320 do método proposto], que contém um leitor e 

conversor NFC. A informação de objeto 402 é identificada e 

processada pelo dispositivo vestível 405, permitindo que o 

usuário escolha uma comunicação a ser estabelecida com o 

contato identificado (Mary 404), como por exemplo: uma 

gravação de áudio, STT, TTS, chamada de deo/áudio, 

mensagem padrão já identificada ou outros [ corresponde à 



19/2 6 

etapa 330 do método proposto]. Uma vez que a comunicação é 

definida/ escolhida pelo usuário ( John) 4 03, o dispositivo 

vestível 405 é pareado com dispositivo inteligente 406 do 

usuário (John 403) [corresponde à etapa 340 do método 

proposto]. Automaticamente (ou seja, sem a necessidade do 

usuário 403 manipular seu telefone inteligente 406), o 

telefone inteligente 406 do usuário envia uma mensagem 

padrão para o contato alvo (Mary) 404 [corresponde à etapa 

350 do método proposto] (note que tanto a mensagem padrão e 

o contato alvo foram identificados/detectados 402 de acordo 

com a interação do usuário 4 O 3 com o objeto 4 O 1 - etapa 

320) O contato alvo (Mary) 404 recebe a mensagem 407 

através de seu dispositivo inteligente 408. Se o contato 

alvo (Mary) 404 responde à comunicação [corresponde à etapa 

360 do método proposto], o dispositivo inteligente do 

primeiro usuário (John) 406 recebe a resposta, e poderia 

alternativamente encaminhar a mensagem/resposta para o 

dispositivo vest 1 (de John) 405. O dispositivo vestível 

405 tem recursos de vibração, alto-falante, microfone, luz 

LED para alertar/informar o usuário (John) 403 sobre a 

recepção de resposta. A área de linha tracejada representa 

o "escopo principal da operação" (etapas 31 O a 350) do 

método proposto 300. 
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[ 0036 J No contexto do presente exemplo (Figura 4), 

o referido dispositivo vestível 405 contém, pelo menos: uma 

bateria; um processador; um sistema de comunicação sem fio 

(por exemplo: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, etc.), um meio 

para detectar/identificar a interação do usuário com o 

objeto (por exemplo: lei to r de NFC, câmera, acelerômetro, 

giroscópio, outros sensores, etc.), e uma memória para 

armazenar um programa que é executado pelo dito processador 

para detectar/identificar a interação do usuário com o 

objeto, extrair a informação do objeto-contato associado e 

estabelecer uma comunicação determinada com o contato alvo 

por meio do referido sistema de comunicação sem fio. 

[0037] Outro possível contexto de uso neste mesmo 

exemplo (Figura 4) é quando Mary 404 envia uma mensagem 

para John 403. Neste caso, Mary 404 envia uma mensagem (por 

exemplo: "Eu te amo") através de seu telefone inteligente 

408 para o telefone inteligente de John 406. Quando o 

telefone inteligente de John 406 recebe a mensagem "Eu te 

amo" do telefone inteligente de Mary 408, ele reconhece o 

remetente (Mary 404) e pode transmitir um sinal/comando 

para todos os objetos associados ao remetente Mary 404 (por 

exemplo, um retrato), a fim de pré-configurar os objetos 

para iniciar automaticamente uma comunicação com Mary 404, 

logo que John 403 interage com um dos objetos. Além disso, 
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esses objetos forneceriam um sinal de resposta (por 

exemplo: por meio de um sinal de luz LED piscante, um sinal 

de som através de uma saída de áudio, um sinal visual na 

tela de exibição, etc.) de acordo com as capacidades de 

hardware dos objetos associados à Mary. (Neste caso, 

poderia ser uma espécie de "aviso redundante ou expandido" 

de recepção de mensagens de Mary, uma vez que o telefone 

inteligente de John 406 provavelmente tem meios para avisar 

sobre o recebimento da mensagem de Mary) . Talvez John não 

perceba imediatamente que o seu telefone inteligente 406 

recebeu uma mensagem de entrada (por exemplo, o telefone 

inteligente 406 está no modo silencioso e fora de campo de 

visão de John) Mas quando John percebe 403 (vê, ouve, 

sente) o sinal de resposta de qualquer objeto associado à 

Mary 404, John 403 estará ciente de que Mary estabeleceu 

uma comunicação com ele (e poderia responder a comunicação 

através da interação com o objeto ou através de seu 

telefone inteligente 406) . 

[0038] A Figura 5 mostra uma concretização com um 

hardware de toque capacitivo. Diferentemente do exemplo 

anterior (Figura 4), neste caso, o tipo de interação é o 

usuário tocar no objeto (uma etiqueta, ou um sensor 

capacitivo, que é capaz de identificar o toque de us o). 

No presente exemplo, existe um objeto (por exemplo: um 
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retrato) 501, que contêm um hardware eletrônico no mesmo 

(por exemplo, um sensor capaci ti vo 502 e uma luz LED de 

sinalização 503). A interação do usuário 504 com o sensor 

do porta-retrato 502 [corresponde à etapa 310 do método 

proposto] é identificada pelo sensor capacitivo do hardware 

[corresponde à etapa 320 do método proposto]. Uma vez que o 

retrato 501 está pareado com o telefone inteligente 505, 

através da interação do usuário, as informações de contato 

alvo e os dados são enviados através da comunicação de RF 

para o telefone inteligente 505 [corresponde à etapa 340 do 

método proposto]. Neste caso, a ação padrão é enviar uma 

mensagem predefinida padrão [etapa 330] f mas, 

alternativamente, o usuário pode enviar outro tipo de 

mensagem usando o telefone inteligente 505 [etapa 330] (por 

exemplo: gravar uma mensagem de voz/áudio). Automaticamente 

(através da identificação do contato etapa 320), o 

telefone inteligente 505 inicia a comunicação com o 

telefone inteligente 506 do contato alvo [corresponde à 

etapa 350 do método proposto]. Se o retrato 501 tem 

comunicação própria do sistema (para se comunicar 

diretamente com o contato alvo) [etapa 338], ele envia uma 

mensagem padrão diretamente para o contato alvo [etapa 

350] f sem a necessidade de parear com o telefone 

inteligente 505 [como descrito na etapa 340]. 
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[ 0039] Através do telefone inteligente 506 f o 

contato alvo pode responder a comunicação/mensagem para o 

telefone inteligente 505 [corresponde à etapa 360 do método 

proposto], e o telefone inteligente 505 pode enviar (via 

RF) um sinal para o hardware de retrato 501, alertando pela 

luz LED 503 que existe uma nova mensagem ou comunicação de 

resposta a partir do contato alvo 506. A área de linha 

tracejada representa o "escopo principal da operação" 

(etapas 310 a 350) do método proposto 300. 

[0040] A Figura 6 mostra uma concretização com uma 

câmera de vídeo para reconhecimento de imagem/ação. 

Diferentemente dos exemplos anteriores (figuras 4 e 5), 

Neste caso, a interação é identificada pelo reconhecimento 

de imagem/ ação/ cena (por exemplo: uma câmera captura uma 

determinada interação do usuário com o objeto). Neste caso, 

o usuário não precisa tocar no sensor I etiqueta do objeto 

(porque a identificação/reconhecimento é realizada pela 

câmera) . Além disso, o objeto não precisa ter um hardware 

específico (sensor/etiqueta). Quando o usuário 601 interage 

com um objeto específico 602 [corresponde à etapa 310 do 

método proposto], uma câmera 603 captura a cena e, por 

reconhecimento de imagem/cena, identifica a interação entre 

os usuários 601 e o objeto 602 [corresponde à etapa 320 do 

método proposto] Identificada a interação, a câmera 603 se 
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conecta e envia os dados 604 de reconhecimento de 

cena/imagem para a nuvem 605 (por exemplo, um servidor na 

Internet) . A nuvem 605 recebe estes dados 604 (que 

identificam a interação) e enviar uma pluralidade de ações 

sugeridas (de acordo com a interação identificada 

anteriormente) para um ou mais dispositivos inteligentes 

606 do usuário 601. Em seguida, o usuário 601 pode decidir 

qual ação sugerida escolher (por exemplo, uma gravação de 

áudio, uma mensagem padrão, SMS, STT, TTS) [cor responde à 

etapa 330 do método proposto]. O dispositivo inteligente 

606 envia a ação/mensagem 607 para a nuvem 605 [corresponde 

à etapa 340 do método proposto], que, em seguida, 

redireciona a ação/mensagem para o contato alvo 608 

[cor responde à etapa 350 do método proposto] . De forma 

alternativa, o dispositivo inteligente usuário 606 pode 

estabelecer diretamente uma conexão digital com o contato 

alvo 608 enviando a ação/mensagem do usuário 608. 

[0041] A Figura 7 mostra uma concretização com o 

reconhecimento de interação do usuário com uma máquina, no 

presente exemplo especifico de um carro. Este é um tipo 

diferente de comunicação (homem-máquina), quando comparados 

aos exemplos anteriores (figuras 4 a 6, comunicação de 

primeiro usuário com usuário/pessoa alvo) O usuário 701 

interage com um objeto 702, neste caso uma chave do carro 



25/26 

[corresponde à etapa 310 do método proposto]. Por exemplo, 

a interação pode ser identificada pelo usuário 701 ao tocar 

em uma porção/sensor capacitiva da chave do carro 702, ou 

ao aproximar a chave do carro 702 do seu (701) dispositivo 

vest 1 707 via leitor de NFC que identifica uma etiqueta 

NFC na chave do carro 702, entre muitas outras 

possibilidades (já ilustrado nos exemplos anteriores das 

figuras 4 a 6) Uma vez que a interação foi 

detectada/identificada, a informação do objeto 702 é 

extraída [corresponde à etapa 320 do método proposto]. 

Estas informações são enviadas por meio de comunicação de 

RF para o telefone inteligente 704 [corresponde à etapa 340 

do método proposto]. O telefone inteligente 704 envia 

informação/ação/solicitação para o carro 705, por exemplo, 

pedindo localização do carro 706 [corresponde à etapa 350 

do método proposto] O carro fornece (por exemplo) a sua 

localização de 

[cor responde à 

GPS para o telefone inteligente 704 

etapa 360 do método proposto] . Esta 

informação pode ser recebida no telefone inteligente 704 ou 

dispositivo vestível 707. Neste exemplo, o carro 705 deve 

ter recursos sem fio para se comunicar com dispositivos. 

que 

[0042] 

pode 

Uma pessoa versada na técnica reconhece 

haver muitas variações, modificações e 

alternativas. Por exemplo, o aparelho descrito na Figura 7 
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pode não ser necessariamente um carro, pode ser qualquer 

máquina/dispositivo com sensores (para fornecer 

informações, o estado de funcionamento, etc.) e recurso de 

comunicação sem fio (por exemplo: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, 

ZigBee, etc.), como por exemplo aparelhos inteligentes. 

[0043] De fato, embora a presente invenção tenha 

sido descrita em conexão com certas concretizações 

preferenciais, deve ser entendido que não se pretende 

limitar a invenção a estas concretizações particulares. 

Pelo contrário, pretendem-se cobrir todas as alternativas, 

modificações e equivalentes poss is dentro do espírito e 

escopo da invenção como definido pelas reivindicações 

anexas. 



1/4 

REIVINDICAÇÕES 

1. Método (101, 200, 300) para comunicação entre 

dispo si ti vos eletrônicos a través da interação de usuários 

(103, 201) com objetos (100, 202), o referido método 

caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de: 

detectar (310) uma interação de usuário (103, 201) com 

objeto (100, 202) específico; 

identificar (320) dados associados, informação de 

contato e caracte sticas do objeto (100, 202) específico; 

apresentar (330) uma pluralidade de ações/mensagens 

sugeridas para a decisão/escolha do usuário (103, 201) de 

acordo com a interação do usuário com o objeto (100, 202) 

específico; 

verificar (338) se o objeto (100, 202) tem recurso de 

comunicação, onde: 

em caso positivo, o objeto (100, 202) se comunica 

automaticamente (350) com o dispositivo inteligente do 

contato alvo (102, 204); 

em caso negativo, pareia e transmite/envia (340) a 

mensagem/ ação escolhida para o dispo si ti vo inteligente do 

usuário, e o dispositivo inteligente do usuário 

automaticamente se comunica ( 350) com o dispositivo 

inteligente do contato alvo; e 
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verificar (360) se existe uma resposta do contato 

alvo (102, 204). 

2. Método, de acordo com a reinvindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que a etapa de verificar (360) a 

existência de uma resposta ainda compreende o envio pelo 

contato alvo (102, 204) de uma resposta para o dispositivo 

inteligente do usuário através do canal de comunicação 

estabelecido (350), e permitindo que o usuário escolha 

outra ação/mensagem (retorna à etapa 330), mantendo a 

comunicação. 

3 . Método, de acordo com a reinvindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que a interação de usuário pode 

ser detectada por um dispositivo vestível do usuário com um 

programa 

etiquetas 

dedicado para 

inteligentes 

infravermelho, Bluetooth, 

reconhecimento, um leitor de 

NFC, código de barras, 

uma câmera, eletro vibração, 

vibração ultrassônica, posições. 

4 . Método, de acordo com a reinvindicação 3, 

caracterizado pelo fato de que a etapa de identificar (320) 

dados, informação de contato e características associadas 

com objeto (100, 202) é conduzida por um sistema de 

reconhecimento de imagem, em que a detecção é realizada por 

um movimento específico definido pelo usuário ( 601) com 

objeto predefinido (602), e um sistema em nuvem (605) 
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processa os dados (604) e a informação e fornece uma 

resposta para os dispositivos inteligentes do usuário 

( 60 6) . 

5 . Método, de acordo com a reinvindicação 3, 

caracterizado pelo fato de que a etapa de identificar a 

interação (320) é realizada através de um dispositivo 

vestível (405), o referido dispositivo vestível ( 405) 

contendo um programa dedicado e pelo menos: uma bateria, um 

processador, um sistema de comunicação sem fio, um meio 

para detectar/identificar a interação do usuário com o 

objeto e uma memória para armazenar o programa embutido 

executado pelo referido processador. 

6. Método, de acordo com a reinvindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que ações/mensagens a serem 

escolhidas pelo usuário compreendem: chamadas de voz/vídeo 

( 331) , gravação de áudio ( 332) , fala para texto ( 333) , 

mensagens padrão/predefinidas (334), texto para fala 

(335), assistência virtual (336) ou SMS (337). 

7 . Método, de acordo com a reinvindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que o contato alvo (102, 204) 

compreende outro usuário, um grupo de usuários, serviço 

Web, um sistema de computador, uma máquina, e similares. 

8. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que, ao receber uma mensagem, o 
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dispositivo inteligente do us o transmite para o 

remetente um sinal/comando para todos os objetos associados 

ao remetente, e, adicionalmente, estes objetos fornecem um 

sinal de feedback, de acordo com os componentes de hardware 

disponíveis/presentes nos objetos. 

9. Método, de acordo com a reinvindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que na etapa de detectar (310) 

uma interação de usuário (103, 201) com o uso de uma 

câmera, o objeto não precisa de um hardware específico. 

10. Método, de acordo com a reinvindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que os dados (604) de 

reconhecimento de imagem podem ser configurados em um 

servidor na Internet. 
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Resumo da Patente de Invenção para: "MÉTODO PARA 

COMUNICAÇÃO ENTRE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS ATRAVÉS DA 

INTERAÇÃO DE USUÁRIOS COM OBJETOS". 

O método da presente invenção refere-se à ligação 

digital. O método (101) identifica a interação do usuário 

(103) com um determinado objeto (100). De acordo com esta 

interação, o método (101) identifica características ou 

dados no objeto específico (100) que permitem que o método 

(101) extraia informação de contato e a associe a uma 

mensagem de saída (por exemplo: um texto predefinido, uma 

mensagem de áudio a ser gravado, etc.) que se transmitida 

ao contato/usuário alvo (102) (que pode ser outra pessoa, 

um grupo de pessoas, um sistema/serviço, ou objetos em 

geral). Uma vez identificado o contato alvo (102), um 

dispositivo inteligente associado com o método (101) aciona 

uma ação predefinida para a ligação com o contato alvo 

(102). O método (101) permite a recepção de respostas do 

contato alvo (102), permitindo que o usuário (103) mantenha 

a comunicação com o usuário alvo (102). 
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