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Uma pesquisa recente 
revelou que 44% dos 
consumidores usam 
NFC diariamente 
ou quase diariamente*

Depois de enviar seus produtos para a prateleira, é difícil 
manter uma conexão com os consumidores que compram 
de você. É quase como se eles desaparecessem em um 
“buraco negro” que está “offline”. Isso torna difícil controlar 
os canais de distribuição e vendas, atrair novos consumidores 
e manter os existentes. Mas e se houver um meio de iluminar 
digitalmente esse “buraco negro”?

A pesquisa mostra que os consumidores amam a conveniência 
e segurança que a tecnologia NFC (Near Field Communication) 
oferece, com 44% usando-a diariamente ou quase diariamente*, 
beneficiando-se de muitas formas ao longo do caminho.

Mantenha-se conectado em um
mundo impulsionado pelo digital

*ABI Research 2020



Quais são os recursos 
especiais que tornam o NFC 
uma tecnologia superior?

Rápido e fácil de usar. Basta
aproximar o telefone do produto.

Sem anúncios não solicitados
ou pop-ups desnecessários.

Dá um passo além, na qualidade da 
conexão entre marca e consumidor.

Compatível com quase todos 
os smartphones, sem a necessidade 
de baixar um aplicativo.

Os proprietários das marcas podem abrir 
um diálogo individual com os clientes, 
obtendo controle de mercado e segurança.

Impulsiona a luta contra a falsificação 
por meio de segurança criptografada.

Criar uma interação mais significativa 
e personalizada com os consumidores, 
tanto no ponto de venda como em casa.

Obter visibilidade e controle do mercado 
acessando dados relacionados às interações 
com o consumidor, em tempo real.

Superar qualquer revendedor ao coletar 
informações sobre compras, comportamento 
e dados demográficos do consumidor, 
diretamente do mercado.

O uso de uma etiqueta NFC fina  e discreta 
permite ao seu produto:



Atrás da 
etiqueta
do produto

Na etiqueta 
de fechamento

Na etiqueta
do pescoço 
do produto

No fecho 
ou na tampa

Onde incluir a etiqueta NFC 
para obter um produto interativo?

Garanta esses e muitos outros benefícios com o 
uso da tecnologia NFC. Leve sua marca um passo 
adiante e obtenha mais produtos conectados.
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Saiba mais sobre nossas tecnologias 
de identificação digital

Inove os mercados com a identificação por 
radiofrequência (RFID) da Avery Dennison.

A tecnologia RFID (junto com NFC) é a tecnologia sem fio 
mais econômica e avançada para identificação digital, que 
é capaz de expandir o alcance da IoT (Internet of Things) 
para milhões de itens conectados todos os dias, permitindo 
que empresas, organizações e consumidores possam  
identificar, autenticar, rastrear, detectar e interagir com 
cada item perfeitamente.

Com bilhões de smartphones habilitados para NFC e mais 
consumidores cientes do uso de tecnologias sem contato, 
podemos identificar uma grande oportunidade para 
aproveitar as tecnologias  de NFC/RFID na interação entre 
consumidor/marca.

Na Avery Dennison, temos ampla experiência na concepção, 
desenvolvimento, produção e implementação de etiquetas 
inteligentes em todo o mundo e em muitos setores. Não deixe 
de entrar em contato para saber mais sobre nosso portfólio.

Se você quiser saber mais sobre nosso portfólio de 
soluções de identificação digital, novas tecnologias 
ou aprender como usar NFC como parte de seus 
negócios, não deixe de entrar em contato com seu 
executivo de contas da Avery Dennison.
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