
Com a força de um torpedo
Surto de grandes promoções baseadas no celular
colocam o Brasil no mapa do mobile marketing
JOÃO PAULO Nucci

Após alguns anos de promes-
sas, o mobile marketing pegou no
Brasil. Grandes promoções passa-
ram a utilizar como forma única
de interação com o consumidor as
mensagens por celular. Os casos
mais recentes são a "Seleção do
Faustão", da Globo, e a "DáDáDá",
da Pepsi. Com o sucesso dessas
iniciativas, diversas agências e
anunciantes estão prestes a rea-
lizar suas próprias ações.

Segundo os chamados in-
tegradores empresas que
sustentam o sistema do ponto de
vista tecnológico - -, pelo menos
50 promoções estão prontas para
serem lançadas. O problema é
que as operadoras de telefonia
móvel ainda não têm capacidade
para sustentar um tráfego muito
grande de mensagens. Por isso,
novas ações de vulto só ocorrem
após a autorização delas.

Realizar promoções por meio
do celular tem vantagens óbvias. A
base de aparelhos no Brasil supera
os 90 milhões, com penetração
em todas as classes sociais. Para
os mais jovens, mandar um SMS
(ou short message service, que é
o jargão utilizado pelo mercado)
é algo tão natural quanto usar o
telefone. A população de mais
idade, acreditam os especialistas,
vai acabar embarcando na onda
por causa da alta exposição dessas
promoções - - a do Faustão gastou
bastante tempo ensinando as pes-
soas a mandar um torpedo.

Para as empresas, um ação
desse tipo elimina uma série de
custos logísticos, como a distri-
buição de urnas e a impressão e
distribuição de cupons. A Pepsi,
por exemplo, colocou no mercado
500 milhões de embalagens com
códigos nas latas de refrigerante
e nos sacos de salgadinhos. A
única forma de os consumidores
concorrerem aos prêmios ofere-
cidos é enviando um torpedo com
o código.

SETOR EM EBULIÇÃO
As agências interativas estão

sob demanda dos clientes. "Esse
negócio entrou em ebulição ago-
ra", diz Marcelo Castelo, diretor da
área mobile da F.Biz, uma empresa
que nasceu há cinco anos para
desenvolver sites corporativos
e que aposta na integração das
tecnologias. "Estamos sendo con-
sultados por companhias grandes.
Já temos três projetos prontos
para o segundo semestre, sendo
duas promoções e uma ação de
distribuição de conteúdo."

A Future Group, que ajudou

Divulgação da promoção "DáDáDá", criada pela AlmapBBDO
para a Pepsi, que é realizada apenas via SMS

a Pepsi a formatar as campanhas
"Se liga no celular", do ano pas-
sado, e "DáDáDá", confirma que
o interesse é grande. "As pessoas
viram que funciona. E as promo-
ções são a ponta do iceberg em

termos de interatividade com o
consumidor. O mercado ainda
está nascendo", diz André Frota,
diretor da empresa.

Os integradores, sem os quais
o esquema não funcionaria, tam-

O show do bilhão
O bug do milênio foi gene-

roso com o empresário gaúcho
Andreas Blazoudakis. Após três
anos de árduo trabalho, ele re-
solveu descansar. Os US$ 20
milhões faturados nesse período
lhe permitiram realizar o sonho
de percorrer a costa brasileira
de veleiro durante um ano e
meio. Foi nessa ocasião, em alto-
mar, que nasceu a Yavox, uma
empresa que hoje sustenta tec-
nologicamente operações como
as votações por celular do Big
Brother Brasil, promoções como
a do Faustão e a da Pepsi, além
dos torpedos enviados a partir
do comunicador instantâneo
MSN Messenger. Neste ano, a
rede da companhia vai superar a
marca de l bilhão de mensagens
transitadas.

"O veleiro foi uma forma
de chamar a atenção para a
empresa. Eu não tinha verba
de marketing", diz Blazoudakis,
que tem 40 anos e se formou, na
década de 80, no antigo curso
de processamento de dados. A
jogada deu muito certo. Com a
expedição do Rio Grande do Sul
em direção a Belém, cuja inten-
ção era mapear os mamíferos
da costa brasileira, Blazoudakis
ganhou alguns minutos no Jornal
Nacional. A embarcação, equi-
pada com o que havia de mais
moderno em comunicação em fio
à época, emitia boletins para os

celulares de um grupo de 10 mil
interessados na aventura. "Foi
um teste importante da viabili-
dade da tecnologia SMS."

Quando chegou em terra
firme, Blazoudakis começou a
estruturar a Yavox em São Paulo.
De saída, a empresa envolveu-se
em dois projetos: o Alerta Corp.,
que permite às companhias se co-
municar com seus funcionários e
clientes via mensagens de celular,
e a integração da infra-estrutura
das operadoras nacionais em uma
só rede. "O sistema no Brasil é
fragmentado. Começamos então
a negociar com as empresas e a
montar um modelo que fizesse a
conexão universal."

Em 2001, a rede da Yavox
carregou 100 mil mensagens,
principalmente as enviadas pelas
operadoras de cartão de crédito
aos clientes. No ano seguinte o
salto foi considerável, atingindo
l milhão. Nada perto do que vi-
ria pela frente, no entanto. Para
2003, a Yavox criou uma segunda
via de trânsito. "Até então, todas
as mensagens eram geradas pe-
las empresas. Nos estruturamos
para começar a recebê-las a par-
tir do celular dos usuários."

O teste de fogo foi o terceiro
Big Brother Brasil, o primeiro
que dispunha de um número
único para votação por celular.
Na primeira edição do programa,
cada operadora tinha sua própria

bem vislumbram um futuro bri-
lhante para os trabalhos baseados
em SMS no Brasil. "Temos 30
ações prontas, que só dependem
da aprovação das operadoras",
diz Mareei Matos, diretor da Okto,
que já sustentou iniciativas para o
desodorante Axé, da Unilever, e
para a Coca-Cola. "Hoje estamos
vivendo o momento de disseminar
a cultura do mobile marketing no
Brasil." A Okto e a Yavox (ver
texto abaixo) são as duas únicas
empresas no País capazes de ofe-
recer aos anunciantes um número
único para acesso em todas as
operadoras nacionais.

Quem está se estruturando
para entrar no jogo é a Cyclelogic,
que surgiu das cinzas do portal
Starmedia, no início da década,
para explorar o mercado móvel.
Por enquanto, o grosso do fatura-
mento da empresa vem da distri-
buição de conteúdo por celular.
Desde fevereiro, no entanto, está
trabalhando para trazer ao Brasil
promoções bem-sucedidas em
outros países da América Latina
para grandes clientes.

O surto de utilização do SMS
tem, é claro, seu lado negro. A
Globo despertou a atenção do Mi-
nistério Público por causa da "Se-
leção do Faustão", que vendia um
boletim de notícias por R$ 4 mais

os impostos em troca da partici-
pação no sorteio. O MP teme que
a prática acabe se transformando
em um novo 0900. "O ideal é que
as empresas não pensem em ga-
nhar dinheiro com SMS, e sim em
utilizar a tecnologia para interagir
com seus consumidores e ala-
vancar vendas com promoções",
diz Luiz Santucci Filho, gerente
comercial da Cyclelogic.

O diretor de consultoria de
novos negócios da Lucent Te-
chnologies, Gustavo Gasparini,
avalia que o mobile marketing
é uma grande força positiva
que luta contra três negativas.
Para ele, o mercado vai deco-
lar nos próximos cinco anos, e
há uma infinidade de modelos
que podem ser desenvolvidos
para a utilização da plataforma
móvel. "O potencial é bastante
promissor, mas é preciso vencer
a resistência dos usuários, que
temem que se repita na mídia
móvel a invasão que já ocorreu,
por exemplo, no e-mail", analisa.
"Em segundo lugar está a resis-
tência das próprias operadoras,
que não querem que seus clientes
sejam incomodados com ações in-
trusivas. Por último, não há ainda
uma definição clara da cadeia de
valores. É provável que o SMS
canibalize outros serviços."

forma de receber os votos, o que
praticamente inviabilizou a prática

tanto que a segunda versão
não permitiu o voto por celular.
"Lançamos o conceito de tarifa e
número únicos, que atualmente é
padrão no mercado", diz Blazou-
dakis. "Fomos nós que estabele-
cemos a tarifa de R$ 0,31 mais
impostos, hoje usada por todos os
tipos de promoção".

Resultado: em 2003, a Yavox
trafegou 5 milhões de mensa-
gens geradas pelos celulares - - o
mercado corporativo também
cresceu, e chegou a 10 milhões
de torpedos enviados. O cres-
cimento continuou em ritmo
exponencial. Em 2004 foram 130
milhões de torpedos sustentados
pela Yavox, nos dois sentidos. No
ano passado, 600 milhões. Para
este exercício, a superação da
barreira do bilhão é tida como
certa.

Blazoudakis investiu US$
l milhão de recursos próprios

para montar a Yavox. A ins-
piração para ingressar nesse
mercado veio do trabalho feito
com o bug do milênio para o
sistema Telebrás, que então se
privatizava. Um pouco depois,
a Wiz Capital, do ex-ministro
das Comunicações Luiz Carlos
Mendonça de Barros, comprou
parte da empresa. Em 2004, a
Yavox ganhou novo fôlego com
a entrada da Intel Capital como
sócia minoritária.

O faturamento da Yavox não
é revelado, mas o empresário diz
que os torpedos que transitam
por sua rede movimentarão R$
140 milhões apenas neste ano. A
estrutura é bastante enxuta, com
55 funcionários. Fisicamente,
está instalada em dois centros de
dados, com toda a proteção pos-
sível contra acidentes e invasões.
E o ritmo de crescimento parece
que não vai se amainar tão cedo.
Para 2007, Blazoudakis prevê l ,8
bilhão de mensagens. (JPN)
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