
Espaço portátil
Sem risco de dispersão, mídia pelo celular tem tudo para ganhar
terreno no universo da comunicação nos próximos anos

pontado por especialistas como uma das prin-

cipais mídias em um futuro próximo, os celulares

ainda não animam muito os executivos das em-

presas anunciantes. De acordo com números mundiais

divulgados pela Mobile Marketing Association (MMA), em

2006 os investimentos em publicidade para esses disposi-

tivos portáteis não passaram de US$ 24 bilhões, receita que

deve dobrar somente dentro de quatro anos, quando irá se

aproximar do faturamento da internet e da televisão, com

US$ 62 bilhões e US$ 86 bilhões respectivamente, segundo

estimativas da consultoria VeronisSuhlerStevenson.

No Brasil, em particular, onde existem cerca de 110 milhões

de terminais habilitados, as cifras relativas ao marketing não

são conhecidas. "Hoje, o celular é o quinto suporte de mí-

dia no mercado e, ao que tudo indica, se firmará como um

meio de comunicação protagonista" afirma Ann Williams,

CEO da Okto, líder na oferta de serviços de valor agregado e

aplicativos de interatividade baseados em tecnologias mó-

veis. "Como ferramenta de comunicação, ora como meio,

ora como mídia, o celular permite novos e eficazes for-

matos de complementar os esforços de

comunicação com o público-alvo."

Em workshop sobre mídia mo-

bile, realizado no fim de agosto

em São Paulo (SP), profissionais

que atuam no segmento discu-

tiram o diferencial dos celulares

em comparação a outras mídias.

Para os participantes do evento,

os dispositivos portáteis ganham

dos demais espaços de divulga-

ção de conteúdo publicitário por

ter a propaganda solicitada e não

apenas transmitida ou veiculada

compulsoriamente. "Por meio do

celular, as pessoas estão sempre

conectadas. Esse é um equipamento muito pessoal" afirma

o diretor de serviços de valor agregado e roaming da Claro,

Marco Quatorze.

Mesmo sem uma regulamentação aprovada no país, as

operadoras já projetam um cenário para o futuro do mo-

bile marketing. "Defendemos a permissão de recebimento

de anúncios no celular pelos usuários. O cliente é que deve

aceitar o serviço" reforça o presidente da Claro, João Cox.

Enquanto aguardam a multiplicação dos investimentos na

nova mídia, as operadoras realizam campanhas esporádicas

para grandes empresas. Promoções com mecânicas de envio

de mensagens curtas de texto para números específicos se

tornaram comuns. Recebimento de informações sobre pon-

tuação em programas de fidelidade, também."A penetração

do aparelho não faz distinção de classe social, sendo muito

representativo, inclusive entre a população de baixa renda"

ressalta Ann Williams. "Apesar de ainda pouco exploradas,

as ações de mobile marketing desenvolvidas com grandes

marcas tiveram excelentes resultados, com altas taxas de re-

torno; familiarizaram os consumidores com esse tipo de

iniciativa e direcionaram as iniciativas que serão

tomadas daqui para frente"

Outra maneira de utilização dos

aparelhos para divulgação de con-

teúdo publicitário tem sido por

meio de transmissão via "bluetooth"

tecnologia de comunicação sem fio

entre dispositivos eletrônicos a peque-

nas distâncias. Nesse caso, como não

há tráfego pela rede das operadoras,

não há cobrança pela distribuição do

anúncio ou filme. No entanto, existem

dificuldades: o celular do usuário ne-

cessariamente deve contar com a tec-

nologia ativada e o raio de cobertura

não passa de dez metros.
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