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C
ada vez mais pre-
sente em ações de
marketing, os QR
Codes (Quick Res-
ponde Code ou có-

digo de resposta rápida) vêm
chamando a atenção de empre-
sas. Pode ser visto em revistas,
campanhas publicitárias e até
em games. Segundo o sócio da
empresa de mídia interativa Di-
zain Soluções Interativas, Ro-
berto Brício, o QR seria a evolu-
ção do código de barras.

“Ao invés de listras sem graça,
o QR Code se apresenta em for-
ma de ilustração minimalista,
formada por pixels que se res-
tringem em um quadrado. Esta
imagem é criada por programas
especiais que codificam infor-
mação interativa: um endereço
de internet, um cartão de visita
ou uma ação de curtir do Face-
book. Para ser lido, é preciso da
câmera do celular, de um laptop
ou um tablet e qualquer softwa-
re de leitura de QR Code, que
pode ser baixado com facilida-
de”, explica Brício.

A gerente de marketing da
marca de acessórios e sapatos
Via Mia, Maria Renda, lembra
que a empresa foi a pioneira no
segmento de moda brasileira na
utilização da ferramenta. Maria
observa que a Via Mia aposta
bastante na tecnologia como
meio de comunicação, por isso
estão sempre pesquisando so-
bre novas ferramentas. 

“Primeiramente, tivemos
que apresentar aos nossos
clientes como funciona a fer-
ramenta e seus benefícios.
Com o uso frequente do QR
Code, podemos utilizá-lo em
ações no site e, principalmen-
te, em nossos e-mails marke-
ting. O retorno foi surpreen-
dente”, conta Maria Renda.

A Orquestra Petrobras Sin-
fônica emprega a ferramenta
desde o ano passado.Este ano,
membros da Orquestra adota-
ram assinaturas com QR Code.
Por meio da ferramenta, era
possível ver o “making of” de
uma ópera que haviam partici-
pado no Theatro Municipal do
Rio de Janeiro. 

“Era, propositalmente, um
vídeo que não tinha relação di-
reta com o objeto da nossa
venda, mas que mostrava um
grande evento realizado por
nós e, portanto, todo o poten-
cial artístico da nossa orques-
tra”, justifica o diretor executivo
da Orquestra Petrobras Sinfô-
nica, Clodoaldo Medina.

Para Roberto Brício, o maior
benefício do QR Code está na
integração do mundo virtual
com o mundo real. “Os códigos
podem ser impressos, estampa-
dos, tatuados, adesivados e dis-
tribuídos no mundo real, como
uma forma rápida e até certo
ponto divertida de chamar as

pessoas para conhecerem algo
digital. Fora o fato de serem to-
talmente mensuráveis, a ponto
de saber quantas pessoas inte-
ragiram com cada código gera-
do”, defende o consultor.

DIFICULDADES. O maior empe-
cilho, na opinião de Brício, es-
tá no acesso à tecnologia e à
banda larga. É preciso estar
conectado à internet e nos ca-
sos de QR Codes colocados
nas ruas ou lojas, é necessário
ter um smartphone com câ-
mera e acesso à internet. Ou-
tra dificuldade é a capacidade
de informações que cada códi-
go armazena. 

O sócio da rede social para
interessados em vinhos Wine-
Tag, João Paulo,  diz que o uso
do código nas garrafas ou em
campanhas nos pontos de ven-
da facilita o acesso dos brasilei-
ros à informação sobre vinhos e
consequentemente contribui
para o aumento do consumo.

“Os QR Codes WineTag po-
dem ser usados gratuitamente
por vinícolas que queiram en-
tregar mais informação ao con-
sumidor no momento da com-
pra de uma garrafa de vinho ou
em campanhas específicas de

marketing”,  ressalta Paulo.
O diretor executivo da Or-

questra Petrobras Sinfônica, in-
dica que o ideal é utilizar a ferra-
menta de forma complementar
à comunicação e não apenas
como uma repetição de um
anúncio em outro formato. “Em
nosso caso, que trabalhamos na
área cultural, é uma oportuni-
dade de “humanizar” as infor-
mações técnicas”, diz Medina.

Brício recorda que o QR Co-
de foi criado para a indústria
automobilística, o que significa
que pode ser usado em proces-
sos industriais como registro de
peças, materiais e catalogação.
Pelo fato de comportar razoável
quantidade de informação, seu
potencial é quase infinito. 

Maria Renda ressalta que,
antes de implementar a ferra-
menta, é preciso pesquisar so-
bre o funcionamento da mesma
e entender se realmente vai
agregar no posicionamento da
marca. “Caso o QR Code seja
utilizado para premiar o cliente,
é importante quantificar os que
forem utilizados para dispor de
estoque suficiente e não desa-
pontá-los”, esclarece a gerente
de marketing da Via Mia. 

João Paulo acredita que os

QR CODES - Código que pode ser escaneado a partir das câmeras dos 
smartphones, redirecionam o usuário para conteúdo publicado na internet

A coisa avança como quem não quer nada. De repente, ganha
status. Figura em jornais e revistas como gente grande. Falo
da mania de escrever com artigo nome de estados que
dispensam o pequenino. Eis um trecho do Correio: "A polícia
de Guarantá do Norte, no Mato Grasso, apreendeu
carregamento de 140kg de dinamite". Cruz-credo! Como
escapar da cilada?
GASTÃO URIAS, BRASÍLIA

Chamar Mato Grosso de o Mato Grosso joga no time dos que
chamam Goiás de o Goiás ou Pernambuco de o Pernambuco. Os
três estados dispensam o artigo. Na dúvida, consulte o dicionário.
Leia o verbete do adjetivo correspondente (mato-grossense,
goiano e penambucano). O paizão dirá que são relativos a MT, a GO,
a PE — assim, sem artigo. Daí a forma nota 10 que o jornal deixou
pra lá: A polícia de Guarantá do Norte, em Mato Grosso, apreendeu
carregamento de 140kg de dinamite.

LEITOR PERGUNTA

E agora? 
A edição atualizada cortou o trecho ofensivo. O que fazer
com os volumes espalhados Brasil afora? Sei lá. Os
empresários que encontrem saída. Nós, que não
nascemos ontem, ponhamos a barba de molho. Fujamos
dos vocábulos que ofendem ou reforçam preconceitos.
Cor, idade, peso, altura, origem, condição social e
preferências sexuais são os principais alvos. A sociedade
está atenta. Ao menor descuido, lá vamos nós ver ver o
sol nascer quadradinho. Valha-nos, Senhor!

Politicamente correto
As palavras carregam carga ideológica. Algumas mais,
outras menos. Negro é raça. Nessa acepção, use o
vocábulo sem pensar duas vezes. Pelé é negro. Não é
escurinho, crioulo, negrinho, moreno, negrão ou de cor.
Evite o adjetivo em expressões de conotação negativa.
Em vez de nuvens negras, prefira nuvens pretas, escuras
ou carregadas. Em lugar de lista negra, fique com lista
dos maus pagadores. Apague denegrir de seu dicionário.
Opte por comprometer. Quer indicar cor? O preto está
às ordens.
Gordão? Nem pensar. Diga o peso (100kg, 120kg). Paraíba
e cabeça-chata? É preconceito. Identifique o estado de
origem com precisão (paraibano, pernambucano,
cearense). Bicha, veado, sapatão? Xô! Escolha
homossexual, gay, lésbica. Judiar? Lembra judeu.
Maltratar dá o recado.

Sem exageros
Ser mais real do que o rei? Qual o quê! A informação exige
termos precisos. Deficiente visual não é necessariamente
cego. Deficiente auditivo não significa obrigatoriamente
surdo. Dizer que alguém é cego, surdo ou surdo-mudo
não ofende nem demonstra intolerância. Lance mão
deles sempre que necessário. A regra vale para outros
vocábulos.

Por falar em prisão…
Al Martin, leitor da coluna, não abre mão da propriedade
vocabular. A propósito, mandou este texto: "Agências
anunciaram hoje que `o Grupo de Eletricidade
Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), capturou pela primeira vez imagens de
raios ascendentes no Brasil´. Faz séculos que os
dicionários informam que se capturam ladrões, larápios,
bandidos, malfeitores. Ou se deveriam capturar...
Imagens captam-se. Guarde bem: capture um bandido,
mas capte uma imagem. Os dois serão imobilizados. A
diferença é que o bandido capturado será provavelmente
solto enquanto a imagem captada pega perpétua".

As mais mais
A festa do Oscar terminou. Mas continua a render. Um
dos filhotes da badalação é a escolha da…ops! melhor
vestida? Mais bem-vestida? Narradores da cerimônia se
enrascaram. Esqueceram-se de velha lição da escolha
primária. Ei-la: o particípio é alérgico a melhor e pior.
Diante dele, só têm vez o mais bem e mais mal. Assim: As
atrizes mais bem-vestidas do Oscar? Há poucas
candidatas. As mais malvestidas? Sobram indicações.
Faça a sua aposta. 

Houaiss no banco dos réus
Viver é perigoso? Guimarães Rosa dizia que sim. Ele não es-
tá sozinho. Muitos concordam. Não se referem só ao trânsi-
to louco, aos amigos do alheio ou a balas perdidas. Citam a
língua. Há pessoas tão atentas que nada lhes escapa. Com
elas é assim: escreveu não leu, xilindró comeu.
A vítima mais recente é o Dicionário Houaiss. Nas edições
anteriores à de 2009, o paizão bobeou no verbete cigano.
Uma das acepções: "que ou aquele que trapaceia; velhaco;
burlador". Representante dos 600 mil ciganos que vivem
no Brasil entrou na Justiça. Pediu a retirada de circulação
da obra. Alegou discriminação à etnia cigana. O MPF
considerou pertinente a representação e requereu à
Justiça que a acolhesse.

Dad Squarisi
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"Deus é poliglota."
Affonso Romano de Sant´Anna

Um quadrado de infinitas
possibilidades na web

brasileiros ainda não são ávidos
consumidores no uso de QR
Codes. Portanto, criar conteúdo
relevante e de acesso rápido pa-
ra o seu consumidor é a melhor
forma de impactá-lo e de gerar
experiência positiva com a mar-
ca, seja no ponto de venda ou
no pós-venda.

“A ação mais interessante foi
uma reedição do conceito das
figurinhas premiadas que vi-
nham em pacotes de salgadi-
nhos no início da década de 90.
Ao escanear um QR Code cola-
do nas garrafas de vinho de uma
enoteca de SP durante o dia dos
pais, o cliente poderia ser pre-
miado instantaneamente com
outra garrafa igual. Eles tiveram
incremento de 30% nas vendas
durante o período da campa-
nha e o investimento na ação foi
mínimo”, exemplifica Paulo.

“Em casos de campanhas, a
dica é criar uma solução em que
o uso do QR Code faça sentido e
dê benefício a quem usá-lo. A
imagem precisa remeter a um
conteúdo exclusivo, adicional
ou integrado a um contexto
maior. Pense no público-alvo e
nunca deixe de mensurar os
acessos para provar o retorno no
investimento”, conclui Brício. 

Empresários recomedam o QR
Colde como ferramentar
complementar de comunicação
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 fev. 2012. Seudinheiro, p. B-12.




