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Osinvestimentosno
mundopublicitário
OBrasil é, segundo aAssocia-
çãoBrasileira deAgências de
Publicidade, o terceiro país
quemais investe empublicida-
denomundo.Osexemplos
dasmuitas campanhas (e as
agências que as assinaram)
estão emComunicação Inte-
gradadeMarketing (280pá-
gs., R$53,00), deRobertoCor-
rêa, lançadopelaEditora Sarai-
va (www.saraiva.com.br).

MARKETING

MÍDIAEPUBLICIDADE

Assimcomoumadoença que
evolui silenciosamente, as cor-
poraçõesnãopercebemo iní-
cio de suadecadência. Essa
tese é discutida no livroPor
que asorganizações adoecem
ecomovocêpode curá-las,
escrito pelo administrador de
empresas e especialista em
marketing ÍcaroGuimarães.O
livro será lançado amanhã, na
LivrariaSaraiva doShopping
Eldorado, emSãoPaulo.

Livromostracomoas
empresasadoecem
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Serviços, jogos e publicidade pelo telefone começam a se tornar estratégicos para empresas

TECNOLOGIA

Omarketingavançaemcelulares GESTÃO

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

PRIVACIDADE–LeonardoXavier, daTellvox: publicidade, sócomapermissãodousuário

Marili Ribeiro

Diantedopratonorestaurante,
o cidadão fotografa como celu-
lar e, em seguida, envia a foto
paraanutricionista.Algunsmi-
nutos mais tarde, recebe a res-
postasobreascaloriasqueestá
ingerindo. Esse tipo de dieta
controladaàdistância–patroci-
nadaporalgumaempresa – já é
usada como ação demarketing
nos EUA, segundo Leonardo
Xavier, sócio e diretor da Tell-
vox,empresabrasileiradedica-
da a serviços de marketing no

celular–oumobilemarketing,co-
moprefere omeio publicitário.
Nomercado nacional, esse ti-
po de serviço patrocinado, ou
mesmo anúncios publicitários
viacelular,aindasãoincipientes.
Mas,comumabase jáde 100mi-
lhõesdecelulares,ocampoépro-
missor. Projeções do Instituto
e-Marketer apontam que a pro-
pagandaviacelularesdevemovi-
mentar algo próximo de US$ 14
bilhõesnomundoem2011–atual-
mente,movimentaumpoucome-
nosdeUS$900milhões.
O fato de estarem ao lado do
consumidor 24 horas, somado
ao desenvolvimento de apare-
lhos com telas de resolução ca-
da 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 come-
cema seconsolidar emrelação
aousodessecanal”, dizXavier.
Emprimeiro lugar, segundo
ele, está implícito que publici-
dade no celular só acontece
com a permissão do usuário. O
proprietário de celular tam-
bém não se mostra disposto a
pagarporgames,umfilãocres-
centenessenegócio.Mas, sem-
prequemotivado,gostadebai-
xar os jogos gratuitamente em
seu celular.
Nãosetratadeumfenômeno
isolado segundo especialistas.
Em Nova York, a empresa Ho-
vr’sAdlogicPlatformdesenvol-
veuaçõesdemarketingemque
companhias,emtrocadeexpor

suas marcas, patrocinam ga-
mes para os usuários de celu-
lar.Antesdejogar,surgenateli-
nha uma peça publicitária so-
breaempresa.Eousuárioacei-
ta bem esse tipo de iniciativa.
As agências especializadas
nesse segmento oferecem op-
çõesdeconteúdoquevãodesde
criação de anúncios em si, co-
mobannersemensagensestili-
zadas a ringtones específicos.
Vídeos e games também en-
tramnesse cardápio.
A operadora Claro tem usa-
do freqüentemente iniciativas

quepotencializemousodocelu-
lar como espaço de marketing.
Emparceriascomrededecine-
mas Cinemark e a empresa de
cartões Visa, lançou um servi-
ço em que o usuário compra a
entrada no cinema pela inter-
net e a valida por leitor ótico na
porta do cinema, sem necessi-
dade de impressão do bilhete –
tudo pelo celular. Aliada à Tec
Toy Mobile, que produz jogos
online, aClaro tambémoferece
o jogo Sonic Jump, recém-lan-
çado pela empresa.
Líder no segmento noBrasil,

aTellvox estabeleceuparce-
ria com as operadoras de te-
lefoniaparaampliaracapaci-
dadedeatenderprojetosnes-
sa área. Já realizou campa-
nhas para Fiat, Bradesco e
Visanet, entre outros. Criou
o portal Ligaki, que registra
cerca de 250 mil downloads
pormês de ringtones, voice-
tones, truetones,wallpapers
e vídeos. ●
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 mar. 2007. Economia, p. B14.
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