




dos melhores trabalhos para o Festival de Carmes. Com
o nome de My. lkea, a proposta permite que o interessa-
do em adquirir um móvel da Ikea faça um teste virtual do
produto em sua casa. "Esse case oferece um benefício
concreto para o consumidor, que por meio da RA pode
ver na tela do computador como ficará o móvel a ser ad-
quirido em determinado ambiente da sua casa", ressalta
o CEO da Sun/MRM. "Mais do que lúdico, este é um pro-
jeto funcional, capaz de estimular as vendas da rede de
móveis e decoração."
Outra iniciativa citada por Salles foi desenvolvida pela
AKQA para a U.S. Postal Service. Em funcionamento des-
de junho, a ação - que pode ser vista no endereço www.
prioritymail.com - faz uma simulação da caixa ideal para
o objeto que o usuário deseja enviar pelo correio. "Nos
próximos meses, iremos observar novas maneiras de
usar a RA, principalmente, como meio de oferecer algo
que facilite a vida do consumidor, visando alavancar as
vendas de determinado produto."

CÓDIGO PERSONALIZADO

Em outra frente, o QR Code segue conquistando cada
vez mais adeptos pelo celular. No último ano, houve uma
verdadeira explosão de campanhas com QR Code no
Brasil, com centenas de ações de marketing que vão
desde lojas de varejo até a indústria automobilística e o
setor imobiliário. "Cada vez mais os anunciantes são es-
timulados, e com razão, por suas agências para integrar



em suas campanhas o QR Code
como ferramenta de interatividade
em situações onde o consumidor
costumava ficar passivo diante de
um anúncio impresso", detalha
Guilherme Lara, gerente da Wapja.
net, agência responsável pela cria-
ção do código bidimensional que
vem sendo publicado na edição
impressa do jornal propmark des-
de janeiro de 2009, "O QR Code já
faz parte da nossa cultura. Em todos os projetos pelo menos um
código é gerado. Na maioria dos casos o código guarda um link
para o mobile site do cliente."
No ano passado, por exemplo, a agência desenvolveu o mo-
bile site para o Time Medalha Azul da Samsung, durante
os Jogos Olímpicos. De acordo com Lara, mais de 20% dos
acessos vieram via QR Code enviado na newsletter. "O portal
Obba.mobi, que é um de nossos serviços, com informações
e entretenimento da cidade de São Paulo, registra cerca de
10% dos acessos via QR Code localizado no website do por-
tal." O retorno ainda é baixo, se comparado com os índices
da Ásia, mais especificamente do Japão, onde pelo menos
40% da população já interagiu com o código, que funciona
como meio de pagamento em supermercados, cinemas e
muitos outros estabelecimentos comerciais, em substituição
ao cartão de crédito.



Embora o,Brasil seja um dos maiores mercados de celulares
do mundo, com 150,6 milhões de aparelhos em funcionamento,
a base de usuários de internet móvel ainda é baixa. Em junho,
apenas 1,9 milhão de celulares 3G, que permite acesso rápido
à internet, estavam ativos no Brasil, o que representa um pouco
mais de 1% do mercado, segundo a Anatel (Agência Nacional
de 'telecomunicações), Como o QR Code requer um celular
com câmera e acesso à internet, a popularização dessa tecno-
logia no Ms deve demorar no mínimo um ano.
Ainda assim, a DM9DDB lançou uma campanha institucional
focada no QR Code com o objetivo de comunicar que era uma
agência em constante transformação. "Demos um sentido para a
tecnologia: utilizando o mesmo código, criamos o primeiro anún-
cio vivo do Brasil, que a cada dia apresenta um conteúdo diferen-
te no ar", informa Moacyr Netto, diretor de criação da DM9DDB.
"Em números de acesso, o QR Code ainda perde para o SMS,
mas tem um grande impacto em uma campanha de reposiciona-
mento de imagem como essa."
A operadora Claro também está entre as empresas que optaram
pelo QR Code. "A escolha do código de barras bidimensional para
lançar nossa campanha de Natal, em novembro de 2008, foi uma
forma de proporcionar uma nova experiência em tecnologia para o cliente, além de aproximar a marca de seu público por meio da

interatividade", afirma o gerente de serviços de valor agregado da
Claro, João Victor Martins. Outro fator determinante, segundo ele,
está relacionado ao posicionamento da operadora quanto à oferta
de mobile marketing e advertising. "Somos pioneiros nesse seg-
mento e a estratégia é sempre utilizar nossas próprias ferramentas



como uma forma de mostrar ao
mercado o potencial disponível."
Sem revelar números, Martins res-
salta que, por ser a primeira ação,
a companhia teve um retomo aci-
ma do esperado, com uma boa
adesão de clientes que baixaram
o aplicativo de leitura dos códigos
e interagiram com a campanha.
Tanto que a empresa passou a uti-
lizar a ferramenta nos novos car-
tões dos clientes cadastrados no
Claro Clube, sendo que o código
impresso nos cartões direciona o
usuário ao site do programa de

fidelidade. "O QR Code tem um
grande potencial. Acreditamos na
aplicação da tecnologia para cam-
panhas de varejo, principalmente,
mecânicas que envolvam cupons

de desconto", salienta o executivo, que agora estuda o possível
uso de Realidade Aumentada em suas campanhas.
Enquanto a equipe de marketing da Claro analisa as possibili-
dades, a Construtora Tenda realiza o teste na prática. Em julho,
a construtora, especializada nas classes C e D, colocou em ope-
ração o primeiro hotsite do mercado imobiliário a contar com o
aplicativo RA Criada pela agência Energy; do Grupo Newcomm,
em parceria com a Soluttia Comunicação, a ação permite ao con-
sumidor visualizar plantas e perspectivas em 3D dos empreendi-
mentos. "O novo sistema virou material de ponto de venda, onde
o imóvel é apresentado na televisão por uma imagem tridimensio-
nal", observa o presidente da agência Energy Fernando Taralli.
"Lúdica e dinâmica, a ferramenta ainda gera uma economia para
a construtora, já que elimina custos ao substituir o uso das tradicio-
nais maquetes."
Outro beneficio citado por Taralli é o envolvimento maior do con-
sumidor com o empreendimento. "Ele pode levar para a casa o fo-
lheto do empreendimento com o código da RA e mostrar a planta
3D para seus familiares. Este é um elemento de comunicação que
aproxima o consumidor do item a ser consumido,"
A Tenda vende imóveis para quem ganha entre 3 e l0 salários mí-

nimos - público muitas vezes ignorado pelas campanhas
que utilizam ferramentas mais tecnológicas. Contrariando
a regra, a construtora apostou na ferramenta e criou esse
projeto piloto para a divulgação de um empreendimento na
cidade de São Paulo. "Nas duas primeiras semanas após o
lançamento desta ação, 20 mil usuários únicos entraram no



site para experimentar a RA da Tenda, o que desmitifica a teoria
de que a classe C não está preparada para participar desse tipo
de estratégia", salienta Taralli, afirmando que até o fim do ano a
Tenda terá mais lançamentos com a mesma interatividade. 'Agora,
vamos criar um calendário para apresentar os novos empreendi-
mentos e ampliar as funcionalidades dessa ferramenta. Uma das

idéias é permitir que o consumi-
dor brinque com as imagens em
3D, como poder organizar mó-
veis e eletrodomésticos dentro de
uma casa virtual." Em três meses,
a tecnologia também irá substituir
as maquetes físicas da lenda nas
37 lojas da construtora espalha-
das pelo País.
Em busca de inovação, muitas
outras empresas passaram a
adotar os novos aplicativos.
Hoje, basta folhear qualquer
jornal ou revista de grande
circulação no País para se
deparar com diferentes peças

publicitárias que convidam o
consumidor a interagir com
as marcas por meio dessas
tecnologias. "Usamos esses

aplicativos em ações de ma-
rketing que cruzam mídias
online e offline, aproveitando a
exposição da mídia de massa
com o conteúdo da internet,
pois o consumidor atual tem
a necessidade de receber a
informação sobre o produto
ou a empresa no momento do
impacto; sem essas tecnologias
o 'www' é apenas ilustrativo",
detalha Roberto Calderón, dire-
tor de novos negócios da ABCZ
Comunicação, que tem grandes projetos em andamento.
"No momento, estamos desenvolvendo ações para uma
grande instituição financeira, além de montadoras, cons-
trutoras e incorporadoras, parques temáticos e, princi-
palmente, marcas de varejo que participam-, de eventos."
Muitos são os críticos das duas tecnologias, mas o fato é que
tanto o QR Code quanto a RA estão causando uma revolução
no mundo do marketing, mesmo ainda estando no primeiro
estágio de sua evolução. O desenvolvimento desses aplica-
tivos que compõem o marketing digital está completamente
relacionado a sua utilização. "Há 50 anos toda propaganda
de carro estava focada em jornais. Depois, a indústria migrou
para a tevê por conta do público que se tornou mais teles-
pectador do que leitor de jornal. Hoje, estamos iniciando essa
migração para a internet, à medida que a geração que cha-
mamos de 'webnative' começa a comprar carros", ressalta
o diretor de marketing da GM, que investe cerca de 15% da
verba da montadora em ações de marketing digital. Colossi
explica que essa evolução tende a ser gradual, mas de alto
impacto na economia. "Atualmente, esse público não tem um
total poder de compra, porque ainda está ingressando na uni-
versidade, Mas em cinco anos, quando esse jovem já estiver
empregado, nosso mercado será completamente diferente."
No caminho das novas tecnologias, a partir deste mês a
Marketing começa a utilizar as duas ferramentas no processo
de votação da 29a edição do prêmio Profissionais de Marketing.
Criada pela agência FM Tecno, do Grupo Full Jazz, a campa-
nha usa QR Code, Realidade Aumentada, redes sociais, mobile
marketing, ação promocional, além de anúncios de mídia im-
pressa, para incentivar os profissionais do mercado a votarem
nos melhores executivos de marketing do Brasil. Aguarde! E
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