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Comunicado de imprensa 

 

A última versão do NAO, NAO EVOLUTION na formação para a RoboCup: a versão para robôs 

da Copa do Mundo da FIFA no Brasil. 

(Paris, FRANCE - julho de 2014) -- De 21 de julho a 24 de julho, Aldebaran, líder mundial em 

robôs humanoides, estará mostrando na RoboCup em João Pessoa (Brasil) sua mais recente geração 

de NAO, NAO EVOLUTION, com o sistema operacional NAOqi 2.0™. 

Poucos dias depois do final da Copa do Mundo da FIFA, agora é hora da batalha dos robôs! 

Para a sétima edição, a Aldebaran e seu robô NAO estarão participando na RoboCup: a competição 

internacional de robôs criada em 1997 por universidades de todo o mundo. Todo ano, este evento é 

um ponto alto no calendário de engenheiros e estudantes de programação que participam com o 

objetivo de aumentar os desafios nos chutes dos robôs. 

Este ano, a RoboCup terá a participação de 31 equipes na Standard Platform League onde NAO tem 

sido o robô de referências desde 2008. Esta é uma oportunidade sem precedentes para participar de 

jogos de futebol onde as capacidades dos robôs são testadas em seus limites. 

Para esta edição de 2014, a participação da Aldebaran será em três áreas: 

• sessões de workshop serão realizadas no estande da Aldebaran oferecendo uma introdução 

ou um treinamento mais avançado na programação do NAO. Para se registrar para o 

workshop, clique aqui; 

• suporte técnico será fornecido para as equipes participando na competição de futebol; 

• uma competição via Facebook criada para os participantes mais velhos e mais novos vai 

testar o conhecimento deles sobre a participação do NAO na RoboCup. Faça o login aqui. 

Toda nova versão do NAO está um passo mais próximo ao objetivo final: tornar possível que uma 

equipe de robôs humanoides seja a ganhadora da Copa do Mundo da FIFA de 2050! 

Para seguir a competição no Twitter, clique aqui. 

Para mais informações sobre NAO EVOLUTION, clique aqui. 
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Sobre a RoboCup 

A primeira edição da RoboCup aconteceu em Nagoia (Japão) em 1997. A RoboCup é uma 

organização sem fins lucrativos liderada por acadêmicos trabalhando de forma voluntária. 

Para mais informações, clique aqui. 

Sobre a Aldebaran 

Criada em 2005 por Bruno Maisonnier e com escritórios na França, China, Japão e Estados Unidos, a 

Aldebaran cria, fabrica e vende robôs humanoides autônomos para contribuir ao bem-estar humano. 

Mais de 5.000 NAOs, nosso primeiro produto, são usados hoje como pesquisa e plataforma de 

educação em 70 países ao redor do mundo. A Aldebaran tem 500 empregados envolvidos no 

desenvolvimento e construção de robôs. A Aldebaran é uma empresa do SoftBank Group, 

responsável por 78,5% de seu próprio capital. 

Mais informações:  http://www.aldebaran.com 

Ou siga-nos no: Facebook, Twitter e Youtube. 

 

CONTATO: Contato com a imprensa: Marine Fabre - press@aldebaran.com -Fone: +33-177-371-797 

 

 


