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Text Box
Fonte: B2B Magazine, ano 5, n. 59, p. 90-95, out. 2005.
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pelo aparelho. Em fevereiro
de 2005, a Varig seguiu a
mesma trilha.

No início deste ano, a rede
de eletrodomésticos Colombo
resolveu apostar no celular
como mídia para divulgação de
sua nova promoção por meio do
envio de SMS para clientes com
potencial de consumo. A
iniciativa, viabilizada pela
Agência Escala e Human
Mobile-Marketing, tinha como
meta chegar para cerca de dez
mil clientes. Os resultados
foram surpreendentes até
mesmo para a rede Colombo.

Outra que decidiu investir
de maneira maciça no celular
como canal de interação com
consumidores foi a Visanet.
Clientes que comprassem mais
de 50 reais no Visa Electron ou
mais de 60 reais nos cartões de
crédito Visa ganhavam um
ringtone grátis. A ação
desenvolvida
M2Agency,
braço da
Tellvox
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especializado em produzir
campanhas de cross media que
utilizem a plataforma de
telefonia celular, distribuiu mais
de 350 mil toques para telefones

móveis. A proposta é fazer
com que, cada vez que o

aparelho toque, o som
remeta à lembrança da
marca Visa.

O principal
motivador da ação foi a
capacidade de ampliar o
benefício ao portador. A

campanha por meio do
celular vigora até o

final do ano — ou quando
acabarem os ringtones — nas

principais capitais e cidades
do Brasil inteiro. "Minha

capacidade de comprar o brinde
é maior. Não tenho custo de
armazenagem, distribuição e
logística como se tivesse

oferecendo algum outro brinde
que não fosse o ringtone",
afirma o diretor-executivo
comercial e de marketing da
Visanet, Antônio Castilho. "Por
ser nossa primeira experiência,
trabalhamos nas principais
localidades do Brasil, mas
vamos expandir para as demais
cidades. Acredito que os
resultados vão ser muito bons."

Grandes oportunidades
Apesar de incipiente, o

mobile marketing deve crescer -
e muito - no Brasil. Segundo os
especialistas, as vantagens são
imensas. Primeiro pelo fato de o
celular estar com o usuário o
tempo todo. Além disso, o
alcance do aparelho no País é
muito maior que o da web, por
exemplo. Enquanto os celulares
estão em quase 79 milhões de
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bolsos e bolsas e tem crescido
40% ao ano, a internet mal
chega a 20 milhões e
depende de políticas de
incentivo para
aumentar a base.
O celular permite
ainda a
personalização
mensagem ou
campanha e a
interação com
o usuário.
Rapidez
também é
uma das
principais
características do
canal, principalmente
quando comparado à televisão e
ao rádio — veículos que exigem
uma produção refinada e mais
cara antes da veiculação das
campanhas. A entrega também é
praticamente imediata.

O conceito de
mobile-marketing é compatível

B2B

e aplicável em todas as
indústrias e,

principalmente,
nas que
suportem
uma ação
imediata do
receptor.
Enquadram-se

nesse grupo,
por exemplo,

empresas que
atuem nos ramos

de entretenimento,
financeiro, varejo e

indústrias que
queiram estabelecer

um relacionamento
com os usuários finais

de seus produtos.
O principal fator, entretanto,

está em atingir o cliente no
momento certo. "A dispersão é
zero e o retorno vai ser mais
alto do que qualquer outro
meio", avalia Leonardo Xavier,
diretor-geral da Tellvox. Com a
chegada da tecnologia 3G
(terceira geração) e a evolução
dos aparelhos, as possibilidades
aumentam ainda mais. Os
clientes estarão aptos a
receberem MMS (Multimedia
Messaging), tecnologia que
engloba, entre outros serviços, a
troca de vídeos, fotografias e
sons polifônicos. As companhias,
na outra ponta, poderão
produzir campanhas bastante

ANTÔNIO CASTILHO
BOA EXPECTATIVA EM
RELAÇÃO À PRIMEIRA AÇÃO
DE MOBILE-MARKETING

sofisticadas e bem mais
interativas.

O mobile-marketing pode
ganhar também várias formas.
Ele pode ser aplicado como uma
extensão de campanha, em que a
companhia produz uma peça
para rádio, mídia impressa,
televisão e a leva também
para o celular. Criar
comunidades ligadas à marca
também é uma boa
oportunidade. Nesse formato, a
empresa pode oferecer
informações úteis e pertinentes
ao consumidor (por exemplo,
uma fabricante de produtos
para animais envia aos clientes
dicas de criação e qualidade de
vida para gatos e cachorros).

Quem chegou a provar o
poder da comunidade foi a
Unilever com a campanha
"Jeremias e as Mulheres". Um
game pelo celular das
"Mulheres Recuperadas" ia
fomentando a imagem do
desodorante Axé junto ao
público jovem. Como a ação era
de alcance nacional, a agência
contratada para a ação de
mobile-marketing precisou
organizar para que o número de
SMS fosse o mesmo."Foram
cinco meses de árdua
negociação", lembra Marcelo
Castelo, diretor da Epicentro.

Esse último caso mostra
que, apesar de tudo apontar para
o crescimento do
mobile-marketing, há ainda
muito a ser percorrido em
termos de organização entre as
empresas interessadas nesse
segmento. "Há questões legais,
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temos de ter regras claras e
equilíbrio no uso. Mas
as operadoras têm o maior
interesse no mobile-marketing",
adianta o gerente de divisão de
desenvolvimento de negócio
da Vivo, Omarson Costa.

Por enquanto, o processo de
maturação continua seguindo os
mesmos caminhos das mídias
novas, como a internet. "É um
processo de evolução do
mercado. Provavelmente em
cinco anos o conhecimento das
potencialidades do canal estará
consolidado", avalia Heloisa
Ticianelli, gerente de marketing
da EverMedia.

Com ética e educação
Se o aparelho permite a

comunicação individual, nada
mais natural do que pedir
permissão para o incômodo de
disparar mensagens de
marketing para cada
necessidade do
consumidor. Por
isso, um dos
conceitos mais
debatidos no
mundo do
mobile-
marketing é o de
one-to-one, isto
é, relacionamento
pessoal e
direcionado para uma
única pessoa. "Se não
houver permissão, o
usuário foge do serviço,
não tem perdão", destaca
a diretora de marketing da
Ouvi, empresa especializada
em ringtone, Fabiana Sabatini.

para os usuários quando eles
estiverem circulando, por
exemplo, próximos de seus
estabelecimentos. Até lá, o
mercado nacional ainda sofre
com indefinição de padrões,
formato de conteúdo, carência de
conhecimento por parte das
empresas - que ainda não vêem
o celular como ferramenta de
marketing e negócio -, falta de
estruturação tecnológica para
suportar tais ações e um modelo
comercial bem definido entre
operadoras e agências.
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Mas é preciso tomar cuidado.
Permissão, ainda mais em um
mundo dinâmico como o atual,
nunca é permanente. "Uma vez
autorizado não significa que
daqui um ou dois anos eu possa
utilizar a mesma base para
realizar campanhas. Período por

período é preciso perguntar
para o usuário se ele

deseja receber
informações", avisa

o direto-geral da
Tellvox.

A expectativa
das empresas

que acreditam
nesse
movimento
do mobile-
marketing
é que o
mercado
consiga,

em alguns
anos,

encontrar e disparar
campanhas, convites e ofertas




