ESCALAPB
2%

5%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

95%

98%

PB

100%

ESCALACOR

Produto: ESTADO - SP - 14 - 19/03/07

2%

5%

10%

15%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

COR

80%

B14 -

85%

90%

95%

98%

100%

Cyan Magenta Amarelo Preto

%HermesFileInfo:B-14:20070319:

B14 NEGÓCIOS

SEGUNDA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2007
O ESTADO DE S.PAULO

MÍDIA E PUBLICIDADE

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

Mídia
e publicidade

Microempresas

Projetos Sociais

Carreiras

Agronegócios

Foco

TECNOLOGIA

O marketing avança em celulares
Serviços, jogos e publicidade pelo telefone começam a se tornar estratégicos para empresas
PAULO PINTO/AE

Marili Ribeiro

Diantedo prato no restaurante,
o cidadão fotografa com o celular e, em seguida, envia a foto
paraa nutricionista.Alguns minutos mais tarde, recebe a resposta sobre as calorias que está
ingerindo. Esse tipo de dieta
controladaàdistância–patrocinada por alguma empresa – já é
usada como ação de marketing
nos EUA, segundo Leonardo
Xavier, sócio e diretor da Tellvox, empresa brasileira dedicada a serviços de marketing no

Anúncio

celular–oumobilemarketing,como prefere o meio publicitário.
No mercado nacional, esse tipo de serviço patrocinado, ou
mesmo anúncios publicitários
viacelular,aindasãoincipientes.
Mas, com uma base já de 100 milhõesdecelulares,ocampoépromissor. Projeções do Instituto
e-Marketer apontam que a propagandaviacelularesdevemovimentar algo próximo de US$ 14
bilhõesnomundoem2011–atualmente,movimentaumpoucomenos de US$ 900 milhões.
O fato de estarem ao lado do
consumidor 24 horas, somado
ao desenvolvimento de aparelhos com telas de resolução cada vez melhor, faz com que os
celulares comecem a se tornar
uma mídia importante para a
comunicação das empresas.
“A percepção disso faz com
que algumas diretrizes comecem a se consolidar em relação
ao uso desse canal”, diz Xavier.
Em primeiro lugar, segundo
ele, está implícito que publicidade no celular só acontece
com a permissão do usuário. O
proprietário de celular também não se mostra disposto a
pagar por games, um filão crescente nesse negócio. Mas, sempre que motivado, gosta de baixar os jogos gratuitamente em
seu celular.
Nãose trata de um fenômeno
isolado segundo especialistas.
Em Nova York, a empresa Hovr’s Adlogic Platformdesenvolveu ações de marketing em que
companhias, em troca de expor

GESTÃO

Livromostra como as
empresas adoecem
Assim como uma doença que
evolui silenciosamente, as corporações não percebem o início de sua decadência. Essa
tese é discutida no livro Por
que as organizações adoecem
e como você pode curá-las,
escrito pelo administrador de
empresas e especialista em
marketing Ícaro Guimarães. O
livro será lançado amanhã, na
Livraria Saraiva do Shopping
Eldorado, em São Paulo.
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PRIVACIDADE – Leonardo Xavier, da Tellvox: publicidade, só com a permissão do usuário

suas marcas, patrocinam games para os usuários de celular.Antesde jogar,surgenatelinha uma peça publicitária sobre a empresa. E o usuário aceita bem esse tipo de iniciativa.
As agências especializadas
nesse segmento oferecem opções de conteúdo que vão desde
criação de anúncios em si, como banners e mensagens estilizadas a ringtones específicos.
Vídeos e games também entram nesse cardápio.
A operadora Claro tem usado freqüentemente iniciativas

quepotencializemouso docelular como espaço de marketing.
Em parcerias com rede de cinemas Cinemark e a empresa de
cartões Visa, lançou um serviço em que o usuário compra a
entrada no cinema pela internet e a valida por leitor ótico na
porta do cinema, sem necessidade de impressão do bilhete –
tudo pelo celular. Aliada à Tec
Toy Mobile, que produz jogos
online, a Claro também oferece
o jogo Sonic Jump, recém-lançado pela empresa.
Líder no segmento no Brasil,

a Tellvox estabeleceu parceria com as operadoras de telefoniaparaampliaracapacidadedeatenderprojetosnessa área. Já realizou campanhas para Fiat, Bradesco e
Visanet, entre outros. Criou
o portal Ligaki, que registra
cerca de 250 mil downloads
por mês de ringtones, voicetones, truetones, wallpapers
e vídeos. ●
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Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 mar. 2007. Economia, p. B14.

Os investimentos no
mundo publicitário
O Brasil é, segundo a Associação Brasileira de Agências de
Publicidade, o terceiro país
que mais investe em publicidade no mundo. Os exemplos
das muitas campanhas (e as
agências que as assinaram)
estão em Comunicação Integrada de Marketing (280 págs., R$ 53,00), de Roberto Corrêa, lançado pela Editora Saraiva (www.saraiva.com.br).

