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Chance de mais diálogo 
Novas tecnologias de comunicação 

interativa abrem um universo inimaginável 

de possibilidades para ampliar vendas 

por meio da decoração e da rotulagem. 

Saiba como tirar proveito dessa onda 

Por Guilherme Kamio 

ão é novidade dizer que a emba
lagem é o mais eficaz meio de 
comunicação para as empresas. Já 
se tornou mesmo lugar comum 
lembrar que ela é capaz de funcio

nar como "a mais direta das mídias", atraindo, 
informando, convencendo, seduzindo e ajudando 
na construção de marcas fortes. Mas essas tare
fas, cada vez mais importantes ante os aumentos 
da concorrência e da exigência do consumidor, 
ganham nova dimensão no que se pode sem exa
gero considerar uma espécie de era da interação 
sem limites entre shoppers e tudo aquilo que um 
produto pode oferecer. 

O momento é bafejado por tecnologias que 
pouco tempo atrás soariam a ficção, como os 
códigos bidimensionais e a realidade aumentada. 
As oportunidades de uso desses sistemas para 
o enriquecimento de experiências de consumo 
crescem ante a difusão avassaladora da tecnolo
gia no dia a dia das pessoas. Combinados com 
a internet, a telefonia móvel ou os tablets, os 
novos recursos permitem às indústrias romper os 
limites físicos de suas embalagens, oferecendo 
conteúdo vasto, dinâmico e diversificado ao 
consumidor. Em outras palavras, os rótulos e as 
decorações dos produtos "aumentam" - e seus 
tamanhos podem ser virtualmente ilimitados. 

Embora as possibilidades das novas tec
nologias sejam vastas e as empresas ainda 

estejam começando a desvendá-las, os usos 
iniciais já dão amostras de seu potencial. Até 
agora, os exemplos mais conhecidos envol
vem a gravação de códigos bidimensionais no 
corpo ou nos rótulos das embalagens. Ao tirar 

uma foto desses componentes com o celular 
e decodificá-los no próprio aparelho, por meio 
de softwares gratuitos, o consumidor pode ser 
levado a sites com informações sobre produtos 
e marcas, ativar promoções, acessar vídeos e 



jogos, ingressar em redes sociais, ganhar brindes 
ou ainda participar de pesquisas. 

Dentre esses códigos, o mais famoso é o QR 
Code - ou "código de resposta rápida", em tra
dução para o português. Trata-se de um elemento 
gráfico capaz de criptografar grandes quantida
des de dados em uma pequena área quadrada pre
enchida por espaços pretos e brancos. Enquanto 
um código de barras linear convencional (EPC/ 
EAN) é capaz de armazenar apenas catorze dígi
tos ou 8 bits, um QR Code pode ter quase 5 000 
caracteres ou 3 megabytes. 

O QR Code já é extremamente popular no 
Japão - onde surgiu com fins logísticos, em 
1994, pelas mãos da fabricante de autopeças 
Denso-Wave. O código pode ser visto naquele 
país em diversas embalagens, oferecendo acesso 
a conteúdo extra sobre produtos e a ações promo
cionais. Todas as embalagens que o McDonald's 
utiliza no mercado nipônico, por exemplo, têm 
QR Codes. Quer saber o que há num Big Mac? 
Basta ler o código da embalagem com o celular 
ou um tablet. Na tela do aparelho, surge uma 
página com a tabela nutricional detalhada do 
sanduíche. 

Fora da terra do sol nascente, o QR Code 
começa a colecionar usos engenhosos vincula
dos ao packaging. No ano passado, nos Estados 
Unidos, o código de resposta rápida foi utilizado 
pela SC Johnson (no Brasil, Ceras Johnson) para 
permitir uma forma de o consumidor assimilar, 
nas lojas, o propósito e o modo de uso do Scrub
bing Bubbles Automatic Shower Cleaner, um 
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aparelho para a limpeza automática de áreas de 
banho. Aplicado nos estojos cartonados em que 
o produto é vendido, um QR Code fazia celulares 
acessarem vídeos com conteúdo didático sobre o 
novo produto. 

No Canadá, "QR Codes gravados nas latas de 
uma edição especial da cerveja Kokanee, comer
cializada meses atrás, baixavam nos celulares 
dos consumidores mapas animados de trilhas 
das montanhas canadenses. Os mapas traziam 
"tesouros" escondidos. Sua descoberta garantia a 
participação em sorteios de prêmios na internet. 
"Os códigos 2D representam uma oportunidade 
fantástica para nos comunicarmos com o cliente 
sem ter de aumentar o tamanho da embalagem ou 
o espaço do rótulo", disse o gerente de marketing 
da Kokanee, Mike Bascom. 

Outros códigos 
Além do QR Code, outros tipos de códigos bidi
mensionais começam a ganhar espaço em emba
lagens como pedras angulares de campanhas de 
mobile marketing - a divulgação de produtos, 
serviços e marcas que aproveita o telefone celu
lar como canal. 

Artífice das ações da Kokanee e da SC 
Johnson, a empresa americana Scanbuy destaca 
também o EZcode, uma espécie de QR Code 
com tamanho reduzido - as margens do código 
não medem mais de um centímetro. Nos Estados 
Unidos, a Heineken utilizou o sistema em mul-
tipacks cartonadas de cerveja, recompensando 
consumidores com aplicativos para celular como 
gincanas musicais e guias de pontos de táxi. 



Até a Microsoft entrou na onda. A gigante em 
informática vem tentando emplacar adoções do 
Microsoft Tag, ou High Capacity Color Barcode 
(HCCB), matriz que armazena dados em sequên
cias coloridas ou monocromáticas de triângulos, 
e não nos pixels quadriculados tradicionalmente 
associados aos códigos bidimensionais. Uma 
das usuárias da tecnologia é a americana Meyer 
Natural Beef. A empresa tem aplicado rótulos 
autoadesivos com tags em suas embalagens de 
carnes orgânicas. Os códigos permitem ao consu
midor acessar uma página na internet que esmiú
ça as práticas de produção dos alimentos. 

O diretor de marketing da Meyer, Chris 
Anderson, explica que um grande benefício con
quistado com o uso da solução da Microsoft é o 
aumento da vida útil das embalagens. "Produzir 
novos elementos e rótulos para o ponto de venda 
acarreta tempo e investimentos", diz o executivo. 
"Com os tags, podemos atualizar conteúdo sim
plesmente através de web design, dispensando 
novas operações fabris." 



Formado por 
sequências de 

triângulos, Microsoft 
Tag já é utilizado em 

embalagens de carne 

A aplicação de códigos como esses em ações 
de marketing parece ser fantástica para países 
desenvolvidos, em que celulares com recursos 
avançados já gozam de grande popularidade. 
Estima-se que no Japão, por exemplo, mais de 
80% dos telefones móveis em operação sejam 
capazes de ler QR Codes. Mas tais soluções 
fariam sentido no Brasil, onde smartphones 
ainda não ocupam nem 10% do mercado, 80% 
dos usuários de telefonia móvel assinam planos 
pré-pagos e os planos de acesso remoto à internet 
ainda são caros? 

"Os números ainda são acanhados, mas há 
que se considerar que a modernização ocorre em 
ritmo acelerado", diz Kristen Walker, analista-
sênior da consultoria Mintel International, lem
brando que a venda de smartphones no Brasil 
cresceu 279% em 2010, alcançando 5 milhões 
de unidades, segundo leitura da Nielsen. "Ade
mais, índices brasileiros pequenos equivalem a 
números totais de mercados médios", lembra a 
profissional. 



Acreditando na pertinência do uso de 
códigos bidimensionais em embalagens, a 
Serra Gaúcha, divisão de vinhos finos da 
vinícola paranaense Campo Largo, rea 
lizou uma iniciativa pioneira no País. 
No fim do ano passado, em um projeto 
desenvolvido pela Blu Comunicação, 
a empresa passou a colocar QR Codes 
nos contrarrótulos de seu vinho Lunar 
Moscato, confeccionados pela Flexul. 
"O consumidor pode acessar, ainda 
no supermercado, informações sobre 
a empresa, nossa linha de produtos e 
também receitas e formas de harmoni
zação no consumo", declarou Gioceli 
Escorsin, coordenadora de marketing 
da Vinícola Campo Largo (ver EMBALAGEMMARCA 
nº133, setembro de 2010). 

Para "dumbphones" 
Não obstante as barreiras tecnológicas tendam a 
cair rapidamente com a renovação do aparelha
mento dos consumidores, algumas empresas pro
põem opções de trabalho mais inclusivas para os 
códigos 2D. Um exemplo é dado pela americana 
JagTag. 

A empresa desenvolve soluções baseadas em 
QR Codes alterados e num código proprietário 
capazes de permitir até mesmo, o uso de telefones 
mais simples, sem acesso à internet ou aplicativos 
decodificadores, em ações de interatividade. Basta 
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que eles tenham câmera e sejam capazes de enviar 
mensagens de texto. "Isso tira os 'dumbpho
nes' ('telefones burros', em tradução livre), que 
representam 74% dos aparelhos em operação nos 
Estados Unidos, da marginalidade em campanhas 
com códigos", afirma Andrew Bolton, diretor da 
JagTag. 

Uma solução similar, chamada SnapTag, é 
oferecida pela americana SpyderLynk. Trata-se de 
um código bidimensional na forma de um logoti
po (ou algum outro elemento visual representativo 
da marca da empresa usuária) circundado por um 
"anel codificado". Assim como o JagTag, o Snap
Tag não exige um software leitor no celular ou 
tablet. Ao fotografá-lo e enviar sua captura para 
um número de "torpedo" ou endereço de e-mail, o 
consumidor recebe uma resposta na forma de uma 
mensagem de texto ou multimídia, que pode evo
luir para um diálogo mais profundo com a marca 
por trás da ação. 

No campo das embalagens, o SnapTag já foi 
adotado nos Estados Unidos pelas cervejarias AC 
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Golden e MillerCoors. No primeiro 
caso, o código, aplicado ao rótulo 
autoadesivo da garrafa long neck da 
cerveja Colorado Native, permite ao 
consumidor acessar um microsite com 
a história do produto. No segundo, o recurso foi 
adotado em dezembro de 2010 nas multipacks 
cartonadas da cerveja Coors Light, como ingresso 
para uma campanha promocional envolvendo o 
Super Bowl X L V (final do campeonato de futebol 
americano ocorrida em fevereiro último). 

As aplicações nos invólucros de cerveja 
demonstram aquilo que a SpyderLynk brande 
como um diferencial do SnapTag: o fato de o 
código interferir discretamente no design das 
embalagens, não provocando "ruídos" como os 
códigos quadriculados. 

Aumento da realidade 
À parte os códigos 2D, a realidade aumentada 
é outra tecnologia palpitante capaz de ser vin
culada a embalagens para convidar o consumi-

dor a interagir com marcas. 
Funciona mais ou menos da seguinte maneira: 
filmados por câmeras de computadores ou celu
lares, códigos impressos em papéis ou outros 
substratos ativam animações tridimensionais. Os 
efeitos são surpreendentes. 

No fim de 2009, a Coca-Cola utilizou a tec
nologia para o lançamento do refrigerante Sprite 
2.Zero. Latas de alumínio e rótulos das garrafas 
de PET da bebida estamparam um código que, 
posicionado na frente de uma webcam e ativado 
num site da marca, fazia surgir na tela do com
putador um jogo interativo. 



Mas talvez o uso mais célebre da realidade 
aumentada em embalagens nacionais seja o do 
salgadinho Doritos Sweet Chili , da PepsiCo. O 
verso da flexível plástica do produto exibe um 
código que, exibido em webcams, faz "nascer" 
um monstrinho tridimensional, chamado Doritos 
Lover. O consumidor pode utilizar a mascote em 
redes sociais como o Orkut, fazendo-o interagir 
com monstrinhos gerados por outras pessoas (ver 
E M B A L A G E M M A R C A nº 118, junho de 2009). 

A iniciativa fez enorme sucesso junto ao 
público jovem. "Era para ser uma ação de três 
meses, mas permanece no mercado até hoje", 
conta Roberto Martini, presidente da Cubo.cc, 
agência que idealizou a ação. Segundo o pro
fissional, a verba utilizada no projeto seria ori
ginalmente destinada a formatos convencionais 
de propaganda. A campanha interativa, porém, 
gerou impacto muito maior. "A embalagem é o 
canal perfeito para abordar o público jovem", 
defende Martini. "Esses consumidores não são 
mais tão influenciados por mídias tradicionais, 
como tevê e jornal, mas continuam se relacio
nando com os produtos que consomem." 

Recados importantes 
Ninguém duvida que tecnologias como os códigos 
2D e a realidade aumentada podem atrair o consu
midor e ajudar a vender. Algumas noções, porém, 
não devem passar em brancas nuvens para as 
indústrias que queiram experimentá-las. "Os con
ceitos mais viáveis focam a entrega de benefícios 
palpáveis ao consumidor, não somente o efeito 
'cool'", observa Kristen, da Mintel. Martini con
corda. "Sem conteúdo e experiências interessan
tes, a novidade se torna vazia", adverte o diretor 
da Cubo.cc. "Tecnologia é meio, não é fim." 

A depender do avanço das técnicas de inte
ratividade, é certo que esse tipo de ponderação 
cada vez mais guiará debates nos fabricantes de 
bens de consumo. Cabe registrar que tecnologias 
ainda mais recentes parecem alvissareiras. Uma 
delas é o Bokode, um minúsculo código circular 
capaz de ser lido à distância por câmeras fotográ
ficas na dimensão angular, e não nas dimensões 
espacial, temporal e espectral, como ocorre com 
os códigos de barras tradicionais (ver E M B A L A 
G E M M A R C A nº 121, setembro de 2009). 

Outra promessa é o N F C (Near Field Com-
munication), tecnologia baseada em radiofre
quência que permite a troca de informações 
por meio da aproximação entre objetos. Há a 
expectativa de que, em breve, telefones celu
lares dotados de N F C possam ativar conteúdo 
multimídia em rótulos formados por finíssimas 
telas de P-OLED (diodo emissor de luz orgânico 
confeccionado em polímero gravável). A Bayer 
é uma das empresas interessadas nesse campo. 
Parece algo fantasioso, para um futuro remoto. 
Mas dada a rapidez com que novas tecnologias 
vêm se afirmando, talvez esse tipo de novidade 
logo ilumine os pontos de venda. 

Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 141, p. 14-22, maio 2011.




