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Dispõe sobre a obrigatoriedade de conter códigos
QR inclusivo nas embalagens dos produtos
fabricados e comercializados no Estado do
Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le Os produtos fabricados e os comercializados, perecíveis ou não, no Estado do
Amazonas, deverão conter em suas embalagens códigos QR lnclusivo, em complementação ao
código de barra, que indique lote, data de fabricação e validade, e dados a respeito do
fornecedor, como endereço, número do contato telefônico via SAC, WhatsApp, e-mail e
número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

5 ts Para os efeitos desta lei, consideram-se códigos eR os códigos bidimensionais
armazenadores de informações descritas no caput deste artigo que podem ser lidos por meio
de câmeras de celulares.

S 2e Os códigos QR constantes nas embalagens deverão ser sinalizados pelo sistema de
leitura tátil Braille para captação via aplicativo por câmeras de celulares e transformados em
áudio as informações armazenadas.

Art' 2e A não observância desta Lei acarreta ao infrator a aplicação do disposto nos
artigos 56 a 59 da Lei Federal ns 8.078/90 (código de Defesa do consumidor).

Art. 3e O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, quando necessário.

Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
setembro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, cabe registrar que segundo pesquisa s 8L% (oitenta e um
por cento) dos brasileiros fazem uso de smarthpones, o que caracteriza essa ferramenta num
mecanismo altamente popular e o QR Code, desde que foi inventado, tem sido utilizado para as
mais variadas funções, todavia, nos últimos anos, a sua utilização tem estado muito associada a
ações de marketing e comunicação, fazendo uma ponte de ligação entre a comunica ção online
e a comunicação offline.

O Código QR (sigla do inglês Quick Response, resposta rápida em português) e um código
de barras 2D que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares
equipados com câmera. Esse código é convertido em texto (interativo), um endereço URl, um
número de telefone, uma localização georreferenciada, um e-mail, um contato ou um SMS.

Foi empregado, inicialmente, para catalogar peças na produção de veículos, mas hoje o
QR Code é usado no gerenciamento de inventário e controle de estoque em indústrias e
comércio. Os códigos QR são comuns também em revistas e propagandas, para registrar
endereços e URLs, bem como informações pessoais detalhadas. Em cartões de visita, por
exemplo, o código QR facilita muito a inserção desses dados em agendas de telefones
celulares. Programas de captura ou PCs com interface RS-232C podem usar um escâner para
capturar as imagens.

lmpende destacar que aqui no Amazonas, a tecnóloga em processamento de dados Kamila
Marques de Brito que, em seu trabalho de conclusão de curso na Universidade do Estado do
Amazonas (uEA), criou um protótipo de aplicativo que batizou de'eRSpEEcH'r. A tecnóloga
avalia que são poucas as ferramentas e aplicações direcionadas para os deficientes visuais. A
partir dessa carência e da popularização dos smartphones, surgiu a ideia de criar o eRSpEECH,
que pode auxiliar, por exemplo, deficientes a identificarem objetos dentro de casa. A pessoa
pode etiquetar as coisas dentro de casa como as roupas, possibilitando a identificação das peças
por cor, tamanho ou modelo, por exemplo.

Já em São Paulo, a aluna Keka Bego do Curso de Moda lnclusiva, promovido pela
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, encontrou uma nova forma de
uso para o QR Code, transformou a imagem em etiqueta de roupa e denominou-a "etiqueta
falada", o código foi impresso em todo o seu Projeto Moda lnclusiva, desde a pesquisa de
moda escrita, como na descrição dos produtos através das etiquetas nas peças que compôs o
look do desfile em 201-5, toda descrição em áudio, o objetivo da sua pesquisa, Moda praia
lnovação foi atender pessoas com deficiência visual e oferecer liberdade de escolha e
autonomia de compra e uso do produto.

A vantagem do código QR sobre o código de barras tradicional é que este possibilita a
população o acesso a uma quantidade muito maior de informação. se o eR code inclusivo
atendeu as pessoas com deficiência visual no Projeto de Moda lnclusiva, deve o eR Code

t http ://www.o ncb,o rs. brlnode/28

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.ç 3.950 - Ed. Dep. Josó de Jesus Lins de Albuquerque - parque Der
CtP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasíl

fl@ assembleiaam www.ale.am.gov.br



PODER TEGISLATIVO
0",'#f"3AàïïlW,\uAoo

lnclusivo conter nos produtos fabricados e os comercializados, perecíveis ou não, no Estado do
Amazonas em complementação ao código de barras, que indique, lote, data de fabricação e
validade, e dados a respeito do fornecedor, como endereço, número do contato telefônico via
SAC, WhatsApp, e-mail e número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

Assim, é importante que o Estado do Amazonas, que comporta mais de 4 milhões de
habitantes2, utilize essa ferramenta com mais eficiência, de maneira a facilitar o acesso de todos
os cidadãos as informações.

Ante ao exposto, conclamo os nobres pares no apoio a aprovação deste projeto de lei
que possibilitará que as pessoas com deficiência visual possam ter maior contato e
conhecimento de um determinado produto possibilitando a liberdade de escolha e autonomia
de compra.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de
setembro de 2019
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