
Mobile marketing terá código de ética
A elaboração de um código

de ética que norteie a conduta
das empresas envolvidas no
crescente uso de aparelhos
portáteis — especialmente os
celulares -- como meios de
difusão para estratégias comer-
ciais é uma das prioridades da
Associação de Marketing Móvel
do Brasil (AMMB). A entidade
terá, inclusive, uma certifica-
ção para que o mercado possa
identificar as associadas que

seguem as normas.
Empossada no dia 3, a pri-

meira diretoria da AMMB é
formada por profissionais de 15
empresas, selecionados entre as
cerca de 30 associadas fundado-
ras, tendo Ronaldo Fernandes
(da Okto) na presidência e Sa-
mantha Feres (da Cyclelogic) na
vice-presidência.

"Não seremos um órgão regu-
lador, mas queremos disseminar
as normas de conduta para o

setor, já que este é um negócio
muito novo, que ainda sofre
com mal-entendidos quanto ao
que se pode ou não fazer. Além
disso, algumas empresas que se
vendem como especializadas em
mobile marketing entregam um
serviço ruim aos seus clientes
e prejudicam todo o mercado",
comenta Fernandes.

Dedicando-se inicialmente
aos trâmites burocráticos que
envolvem a criação da associa-

ção, a diretoria preocupa-se em
torná-la o mais representativa
possível. Além de integradores,
agregadores e provedores de con-
teúdo, que constituem a maioria
dos que já aderiram, haverá um
esforço para atrair sobretudo
as operadoras de telefonia e as
agências de publicidade.

Segundo Fernandes, en-
tre os planos da AMMB ainda
estão o lançamento de uma
premiação para reconhecer os

Ronaldo Fernandes, primeiro presidente
da AMMB, pretende atrair agências de
publicidade para a entidade

melhores cases brasileiros de
mobile marketing e a realização
de workshops e eventos capazes
de contribuir para a evolução do
setor. "Vamos trabalhar também
para concentrar na associação o
maior número possível de pes-
quisas sobre o marketing móvel,
que ainda são muito escassas no
Brasil", salienta.

Outra meta é estreitar o
relacionamento com o mercado
internacional, especialmente via
Mobile Marketing Association
(MMA). Foi justamente uma
palestra de Laura Marriott,
diretora executiva da entidade
de abrangência global sediada
nos Estados Unidos, proferida
no evento Tela Viva Móvel do
ano passado, que incentivou o
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Aversão 2007 do evento, pro-
movido pela Converge, acontece
em São Paulo nesta terça e quar-
ta-feiras, 15 e 16. Serão aborda-
dos temas como o casamento
da internet com a mobilidade,
as transações financeiras via ce-
lular, os aparelhos móveis como
suporte para games e recepção
de sinais de televisão. Essas múl-
tiplas possibilidades de uso, que
despertam o interesse de empre-
sas dos mais variados campos de
atuação — da mídia à telefonia,
do varejo à produção de conteú-
do —, aumentam a importância
dos dispositivos móveis para as
ações de comunicação, marke-
ting e vendas.

Considerando que a telefo-
nia celular já tem mais de 100
milhões de clientes no Brasil, há
um vasto campo ainda pouco ex-
plorado por estas atividades, as
quais a AMMB pretende incenti-
var no sentido de ocorrerem de
forma ordenada para não inco-
modar os consumidores (maior
temor das operadoras de telefo-
nia) , mas sim lhes proporcionar
experiências recompensadoras
— o que representa um tremen-
do desafio para a publicidade.
Em outra ponta será preciso
investir na medição de retorno
dos investimentos feitos em mo-
bile marketing para garantir sua
inclusão nos planos de comuni-
cação dos anunciantes.
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