
CODIFICAÇÃ

a tão falada convergência tecnoló-
gica. Telefones celulares já tiram
fotos e gravam vídeos, tocam músi-
cas, acessam a Internet, sintonizam
TV e até incorporam GPS. Mas

uma função ainda pouco conhecida pelos brasi-
leiros é a leitura de códigos gráficos. Por meio de
softwares especiais, alguns aparelhos com câmera
são capazes de atuar como scanners, capturando
dados de um tipo de matriz bidimensional criada
há quinze anos para rastrear autopeças no Japão:
o QR Code (Quick Response Code, ou código de
resposta rápida, em tradução livre do inglês).

Originalmente adaptada ao uso com celulares
para facilitar anotações, dispensando a tortuosa
tarefa de digitar textos nos teclados dos apa-
relhinhos, a decodificação de QR Codes caiu
nas graças do chamado mobile marketing - a
divulgação de produtos, serviços e marcas que
aproveita o telefone móvel como canal. E uma
promissora manifestação dessa "apropriação"
envolve o uso de embalagens, como exemplifica
uma campanha de sucesso encampada pela Pepsi
no Reino Unido.

Recentemente, a empresa estampou QR Codes
em mais de 400 milhões de latas e rótulos de
garrafas de PET do seu refrigerante Pepsi Max.
Ao "escanear" os códigos com seus celulares, os
consumidores recebem endereços para páginas
da Internet, onde ganham acesso a conteúdos
exclusivos, como videoclipes musicais, e podem
baixar jogos gratuitamente para seus aparelhos.
Com a lúdica promoção, a Pepsi busca fidelizar
o público jovem.

A grande maioria de iniciativas desse tipo
ainda se restringe aos países asiáticos, princi-
palmente ao Japão - onde existe farta oferta de
aparelhos celulares com câmera que já saem de
fábrica tendo programas decodíficadores instala-
dos. Não à toa, diversas embalagens japonesas
incorporam QR Codes. Lidos por celulares, eles

propiciam ao consumidor nípônico um rosário de
informações sobre produtos, como procedência,
composição, instruções de uso, meio de contato
com o S AC da empresa, etc.

Aqui, só em anúncios
Pelas cerca de 150 milhões de linhas habilitadas,
quase um terço a mais que no Japão, o Brasil tem
potencial enorme para utilizar o celular como fer-
ramenta para ações mercadológicas - estratégia
que já movimenta quase 10 bilhões de reais no
mundo, segundo estimativa da Mobile Marke-
ting Association (MMA). As iniciativas especí-
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ficas com QR Codes, porém, têm uma barreira
local para superar. Ainda rareiam, no mercado
nacional, os modelos de telefone prontos para a
operação com esses códigos. Um deles é o N95,
da Nokia. Contudo, diversos aparelhos que não
dispõem do software decodificador, mas pos-
suem câmera, podem incorporar o recurso com a
instalação de aplicativos (veja o quadro).

Mas, se a por ora restrita oferta de celulares
em ponto de bala ainda é um desestimulo para
campanhas com leitura de códigos em solo
brasileiro, convém lembrar que a capacidade
de "escaneamento" tende a se disseminar rapi-
damente nos aparelhos, assim como ocorreu
com outros recursos. Caso isso se concretize,
um detalhe importante poderá popularizar o QR
Code: seu uso é gratuito. A japonesa Denso-
Wave, criadora do padrão, liberou sua patente
para o domínio público.

Até agora, o mobile marketing com QR
Codes só frutificou no Brasil em campanhas
publicitárias. No fim de 2008, a operadora de
telefonia celular Claro utilizou códigos em anún-
cios criados pela F/Nazca e veiculados em jor-
nais e revistas. A decodificação dos QR Codes
permitia aos clientes baixar, de um link, um tema
musical. A Claro estima que 7% de seus clientes
- algo próximo de 2 milhões de assinantes - par-
ticiparam da iniciativa.

Também em 2008, por ocasião do Dia dos
Namorados, a rede de varejo de eletroeletrôni-
cos Fast Shop adotou uma ação com QR Codes,

criada pela Dentsu Latin America. Com seus
celulares, consumidores podiam ler mensagens
românticas gravadas em códigos impressos em
anúncios e banners de lojas. Alguns códigos
continham informações sobre descontos e pro-
moções.

Embora ainda não tenham se concretizado,
utilizações em embalagens nacionais já desper-
tam atenções de certas indústrias. "Recebemos
consultas da Natura c da Pomar, fabricante dos
sucos Izzy, chegamos a fazer testes, mas os pro-
jetos não foram adiante", relata Vinícius Vascon-
celos, diretor comercial da Trevisan Tecnologia,
representante brasileira da americana 3GVision,
desenvolvedora do software decodificador i-nig-
ma. Segundo ele, o setor produtivo demonstra
receios - por exemplo, quanto à possibilidade de
mensurar a efetividade das ações. O profissional,
entretanto, assegura que o programa possui uma
ferramenta que permite saber a quantidade de
impactos "qualitativa e quantitativamente". 33
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