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No fim do ano passado, os leitores de algumas revistas francesas foram saudados com um 
convite incomum em anúncio do Audi Q7. Pedia-se que eles apontassem as câmeras de seus 
celulares para um código especial nos anúncios. Isso os conectaria automaticamente a um site 
que exibia o vídeo do veículo em ação. Mas isso só funcionava, se antes eles baixassem um 
software adicional aos aparelhos. 
 
É um grande "se". A possibilidade de tornar os celulares aparelhos capazes de "ler" 
informações no mundo físico e conectá-los à internet tem sido o sonho do setor de 
comunicações sem fio há anos. Mas da mesma forma que muitas outras visões de como a 
"internet móvel" iria se moldar, essa perspectiva vem rendendo bem menos do que esperavam 
os mais otimistas. Para avaliar as experiências da Audi, entre outros anunciantes, está em 
andamento um esforço conjunto para levar a tecnologia às mãos de um público maior. Caso 
tenha êxito, essa poderá ser a primeira tentativa bem-sucedida de publicidade no mundo da 
transferência de dados pelo celular. 
 
Por enquanto, anúncios desse tipo têm apelo limitado, admitem até as empresas de tecnologia 
por trás deles. Christian Steinborn, diretor na Europa do grupo americano de tecnologia 
NeoMedia, que está envolvido na experiência da Audi, diz que poucos usuários de telefones 
celulares se darão ao trabalho de baixar o programa necessário para ler os chamados "códigos 
de barras 2D", que são versões do mais conhecido Universal Product Codes, um sistema que 
pode ser "lido" mais facilmente pelas câmeras dos telefones. 
 
Isso não impediu outros anunciantes, como editoras e fabricantes de bens de consumo, de 
apressar-se a testar a tecnologia. A onda tem sido estimulada pelos primeiros sinais, no Japão 
e na Coréia do Sul, do amplo interesse dos consumidores na tecnologia. 
 
O tablóide semanal britânico "News of the World", por exemplo, estuda imprimir códigos de 
barra 2D em suas notícias de esporte, para que os leitores possam conectar-se a destaques 
dos jogos de futebol. Em breve, os códigos também podem aparecer em bens de consumo. A 
DuPont, que produz garrafas, latas e outros tipos de embalagens, decidiu começar a imprimir 
os códigos para seus clientes. 
 
O potencial dos códigos de barra 2D vai bem além do emprego em marketing e pelo setor de 
mídia. "Navegar na internet pelo telefone é um pesadelo", diz Jonathan Bulkeley, diretor da 
Scanbuy, outra empresa especializada na tecnologia. Ao possibilitar a conexão dos usuários de 
telefones simplesmente apontando e clicando seus celulares, os códigos de barra poderiam 
acabar com o incômodo da navegação na internet, afirma. 
 
O sistema também poderia criar um novo patamar de conexão entre os mundos físico e 
eletrônico, observa Chats Fritz, diretor da NeoMedia. Imagine se todos os objetos físicos 
produzidos tivessem o código de barra: seria possível apontar a câmera e descobrir tudo o que 
se quisesse saber sobre eles. 
 
Essa forma de uso poderia acabar transformando os códigos de barras 2D em conexões com o 
mundo físico tão fáceis e comuns de navegar como os links que permitem aos usuários se 
conectarem facilmente pela internet. 
 
Essa esperança é a força por trás do Mobile Codes Consortium, uma iniciativa que acaba de ser 
lançada pela Hewlett-Packard (HP), pelo grupo de marketing Publicis e pela NeoMedia para 
incentivar a padronização da tecnologia. Embora editoras e publicitários já tenham começado 
seus próprios experimentos, a adoção generalizada do sistema provavelmente dependerá de 
organizações que tenham o poder de levar a tecnologia a milhões de consumidores: as 
operadoras de redes de telefonia celular e os fabricantes de aparelhos. O respaldo da 
operadora japonesa DoCoMo foi fundamental para o uso da tecnologia no Japão, segundo 
executivos da área de tecnologia. A Nokia começou a equipar alguns de seus celulares, de 
fábrica, com o programa necessário para ler os códigos 2D. 



Futuramente, as operadoras de telefonia móvel poderiam ver os anúncios baseados nos 
códigos como parte significativa de suas receitas, segundo Bulkeley. Ex-diretor da AOL no 
Europa, ele compara as operadoras aos primeiros provedores de acesso à internet, que tinham 
total dependência das assinaturas mensais para obter receita. No fim das contas, com a 
emergência dos anúncios, o modelo foi abandonado. 
 
Caso a comparação se mantenha, o setor de telefonia móvel teria incentivos para promover os 
códigos e, possivelmente, levar a tecnologia para as mãos de qualquer um que tenha um 
telefone com câmera. 
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