
Escaneia que eu gosto 
 
Basta apontar a câmera do celular para um código impresso para ter acesso a vídeos e 
mensagens de anunciantes.Chega ao Brasil o código de barras 2D. 
 
Se você está entre os cerca de 15 milhões de brasileiros que possuem celulares equipados com 
câmeras, pode se preparar para vivenciar, ainda neste ano, mais uma experiência de 
convergência digital. Ao folhear uma revista, manusear a embalagem de um produto 
corriqueiro, ou mesmo observar um cartaz numa estação de metrô, você irá deparar com um 
novo código de barras, batizado de 2D.  
 
Bastará apontar a câmera do celular na direção do código para que na tela do aparelho surja 
um vídeo, uma receita de bolo, uma oferta de preço tentadora ou o que mais as empresas 
usuárias desse serviço imaginarem para os consumidores. No ano passado, por exemplo, 
algumas revistas francesas estamparam o código em um anúncio do Audi modelo Q7. Ao 
escanear o código através da lente da câmera, os leitores puderam assistir a um vídeo que 
mostrava o veículo em movimento na tela de seu telefone. 
 
O sistema trazido ao Brasil por Goldstein funciona desde 2003 no Japão e na Coréia do Sul. 
 
O responsável por trazer a novidade para o Brasil é o engenheiro paulistano Sergio Goldstein, 
de 36 anos, diretor da EverMobile, braço da EverSystems, do empresário paulista Marco 
Aurélio Garib. Foi no ano passado que Goldstein selou uma parceria com a americana Scanbuy, 
uma das empresas especializadas nessa tecnologia, para disseminar seu uso na América 
Latina.  
 
No momento, ele busca acordos comerciais em duas pontas: com operadoras de telefonia e 
fabricantes de bens de consumo interessados em tirar partido do potencial do código 2D. “No 
Japão e na Coréia do Sul, o sistema já funciona desde 2003 e se popularizou”, afirma 
Goldstein. “No Brasil, despertou o interesse imediato das operadoras, uma vez que, hoje, 
apenas 8% de suas receitas provêm de serviços de dados, ante a média internacional de 
20%.” A previsão é que o faturamento nessa modalidade passe a corresponder a 12% até o 
final de 2007.  
 
Para que o celular se converta em um leitor do código de barras, será necessário que o usuário 
baixe um programa, que deverá ser oferecido gratuitamente, possivelmente nos portais das 
operadoras. A Nokia já começou a produzir internacionalmente alguns modelos equipados com 
progra-mas com capacidade para decifrar o códi-go de barras.De acordo com Goldstein, as 
possibilidades para as empresas vão muito além da publicidade. “Será possível fazer pesquisa 
com clientes no ponto--de-venda, reservar mesa em restaurante ou comprar bilhetes para o 
cinema.”  
 
Esse novo cruzamento entre celu-lar, mídia impressa e internet também está sendo visto pelos 
analistas como a solução para uma dificuldade que todo mundo enfrenta quando tenta navegar 
pela rede usando um celular. No exterior, corporações como DuPont, HP e Nestlé já utilizam a 
novidade para promover seus produtos. Mas Gol-d-stein ainda faz segredo sobre as empresas 
brasileiras que serão pioneiras na aplicação do código de barras 2D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O PASSO A PASSO DA LEITURA 
O sistema só funciona nos celulares com câmera fotográfica 
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