
ais recente febre entre os antena-
dos, a Realidade Aumentada (RÃ),
tecnologia que "mescla" a reali-
dade e o mundo virtual e que há
alguns meses começou a pipocar

em ações de marketing e anúncios em mídia
impressa no Brasil, pousa agora no campo das
embalagens. A PepsiCo aproveitou o lançamento
do Doritos Sweet Chili, versão apimentada do
tradicional salgadinho, para aplicar nos flow-
packs do produto esse recurso que possibilita a
interação entre imagens impressas e conteúdo
digital (veja o quadro na página seguinte).

No caso específico, o consumidor, munido
de computador com acesso à internet e de uma
webcam, pode ver na tela o "nascimento" de
um monstrinho virtual, batizado de Doritos
Lover. Para isso, precisa acessar o site www.
doritos.com.br/sweetchili, expor para a câmera
um símbolo impresso no verso da embalagem
do salgadinho e aguardar alguns segundos: na
tela, cresce em três dimensões a imagem de um
Doritos Lover.

Dentro do site, os monstrinhos, ou bichinhos,
que vão sendo compostos automaticamente com

 a junção de partes separadas (braços, pernas,
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cabeça etc.), ganham vida própria. "Libertados",
podem ser remetidos para comunidades sociais
da internet, como o Orkut, onde passam a intera-
gir com outros personagens semelhantes.

Da embalagem para sites
Segundo o diretor de marketing da PepsiCo
no Brasil. Roberto Angelino, a idéia de uso da
Realidade Aumentada foi inspirada nos chama-
dos, em inglês, toy arts, brinquedos virtuais que
vêm ganhando crescente número de entusiastas
mundo afora. Sem revelar números, ele diz que
a iniciativa resultou em grande êxito comercial.
dada a "enorme procura que estimulou nos
pontos-de- venda".

A Cubocc, agência de publicidade responsável
pela criação das embalagens e dos Doritos Lovers,
informa que já existem mais de um trilhão desses
bichinhos presentes na Internet e, o que é rnais
importante, bom desempenho em vendas. "Os
resultados estão surpreendendo", conta Rodrigo
Eslte, sócio da agência e diretor de arte na criação
da embalagem. "Já há até falta do produto em
alguns mercados, porque o primeiro lote vendeu
como água." Semanalmente são criados novos
componentes para os bichinhos, potencializando
a interação entre as brincadeiras no computador e
a realidade das compras do produto.

A Realidade Aumentada exigiu cuidados na
confecção das embalagens, feita pela Tecnoval.
Foi necessário aplicar um calço de verniz fosco
sob o símbolo que é apontado para a webcam,
a fim de evitar reflexos - uma vez que o filme
superficial da embalagem é metalizado - e atra-
palhar a leitura. 33

Cubocc
(11)3348-0358
www.cubo.ee

Tecnoval
(12)2124-4400
www. tecnoval.com,br

No próximo "boom", celulares
A Realidade Aumentada é um campo da com-

putação que estuda a intervenção de dados

e informações gráficas geradas eletronica-

mente com a percepção da realidade pelo ser

humano. Essa interação é obtida por meio de

técnicas de visão computacional e de compu-

tação gráfica que resultam na sobreposição

de objetos virtuais ao mundo real,

Além de permitir essa transposição, a

Realidade Aumentada possibilita o manuseio

desses objetos pelo usuário. Apesar da apa-

rente complicação, em principio sua prática

não exige treinamento por parte do usuário.

Segundo publicações especializadas em infor-

mática, a fusão de conceitos da realidade vir-

tual com o mundo real será o próximo "boom"

dos aparelhos de alta tecnologia, como telefo-

nes celulares.
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