
Entidade global Marketing Mobile Association chega ao Brasil para trazer diretrizes

União pelo marketing no celular

e acordo com dados do instituto
de pesquisa Informa Telecom

& Media foram investidos em pro-
paganda móvel US$ 871 milhões no
ano passado. O número é considera-
do irrisório quando comparado aos
3,3 bilhões de aparelhos ativos no
mundo e à pequena quantidade de
empresas que investem efetivamen-
te no canal.

A ativação é nascente no Brasil e
se restringe a projetos-piloto de ex-
perimentação da mídia e em ações
fincadas em SMS (mensagem de
texto). Mas em países como Japão
e Coréia já está consolidada como
parte da estratégia de marketing dos
anunciantes e, segundo estimativas,
esse tipo de atividade deve receber
investimentos de USs 11,4 bilhões
até 2011.

O Brasil entra efetivamente na
rota do desenvolvimento da mídia
somente agora a partir da chegada
da Mobile Marketing Association
(MMA) ao País. Trata-se de uma
entidade global do setor que reú-
ne anunciantes como a Coca-Cola,
agências focadas em ativação móvel,
integradoras de informação e opera-
doras de celular.

DISCUSSÃO
Na semana passada, a MMA reali-
zou, em São Paulo, o primeiro Mobi-
le Marketing Fórum com o objetivo
de colocar em uma mesma mesa de
discussão as diferentes empresas
brasileiras que fazem parte do elo de
valor da propaganda móvel e, assim,
demarcar caminhos que levam ao
desenvolvimento da mídia no País.
O tom dos discursos que permearam

o evento, realizado na última quarta-
feira (26), foi o de união. "Temos que
trabalhar colaborativamente para
termos crescimento sustentável do
mercado", disse Dalton Yamagushi,
gerente de celular da Abril Digital.

A norte-americana Laura Mar-
riot, presidente do MMA, sinalizou
que a postura da entidade no País
a curto prazo será a de contratar
representantes locais, procurar
montar um escritório e definir ele-
mentos comuns de melhores práti-
cas da atividade entre todos os elos
participantes da cadeia. "Sem uma
regularização da atividade é difícil
começar a trabalhar de forma con-
sistente".

É preciso lembrar que o telemar-
keting já sofreu restrições governa-
mentais pelos seus abusos, o que po-
de se repetir com más práticas para
a telefonia rnóvel. Não foi à toa que
a entidade tratou de divulgar neste

primeiro evento os dez mandamen-
tos de etiqueta para o marketing mó-
vel (veja quadro).

Representantes da Tim e da Oi
sentaram-se na mesma mesa e tam-
bém adotaram postura de colabora-
ção. "Nós sabemos que todos devem
trabalhar juntos para gerar receitas
que beneficiem as empresas que
formam a cadeia de valor das cam-
panhas de celulares", disse Rodolfo
Derenne, diretor de novos negócios
da Oi, que pretende lançar novo por-
tal wap em maio.

"Devemos começar do início, ir
com calma, para não matar o merca-
do", concordou Gustavo Mansur, ge-
rente de conteúdo da Tim. O evento
da MMA foi realizado sob intermé-
dio da integradora Hanzo, comanda-
da por Federico Pisani.

REMUNERAÇÃO
Há questões a serem definidas em

torno dos modelos de remunera-
ção que possam ser divididos em
todas as empresas que participam
de uma ativação via celular, caso do
anunciante, operadora, produtora
de conteúdo, agência ou integradora
responsável pela operação.

A Coca-Cola, uma das empresas
globais mais empenhadas em tra-
balhar com propaganda via celular,
tem um de seus diretores também
no quadro da MMA: Tom Daly,
planejador e estrategista da compa-
nhia. Segundo ele, por enquanto,
há situações em que não é possível
dividir receita com a cadeia porque
vem de investimento em estratégia
do próprio anunciante, caso de uma
campanha feita especificamente
para gerar experimentação de um
produto, por exemplo. "A cadeia de
valores é determinada pela marca
que vai financiar o serviço de agre-
gadores, das agências e outras. Nós

dividimos a receita com as opera-
doras quando temos oportunidade,
mas não podemos dividir algo do
zero uma vez que ações com conte-
údos de marca patrocinados não são
vendidos", explica Daly.

Segundo o gerente da Abril Digi-
tal, Dalton Yamagushi, por enquan-
to a distribuição de conteúdo para
celular na editora ainda é tratada
como uma forma de relacionamento
com o consumidor da revista. "Para
transformar isso em resultado fi-
nanceiro específico ainda não se sa-
be qual o melhor caminho a seguir",
afirma Yamagushi.

INCENTIVO
Mas já começam a aparecer modelos
efetivos de geração de receita para
essa cadeia. A MobX, agência focada
em ações de telefonia móvel, pro-
mete colocar em prática, em junho,
estratégia que definirá um novo ho-

rizonte para ações da área. Criada há
cerca de um ano, a empresa paten-
teou o modelo de ativação chamado
de "incentivo móvel", no qual os
clientes pré-pagos de operadoras de
celulares poderão ganhar créditos
na compra de produtos de determi-
nada marca anunciante. A platafor-
ma será gerida por um novo braço
da empresa chamado Minutrade.

De acordo com o presidente da
MobX, Eduardo Jacob, a idéia é que
as operadoras vendam um bom vo-
lume de créditos de celulares para
determinado anunciante e estes
poderão distribuí-los para o público
final como brinde promocional pela
compra de seus produtos no varejo.
"Há modelo para clientes pós-pa-
gos, mas o grande foco que gerará
resultados mais efetivos é na base
de clientes pré-pagos", afirma Jacob,
que lembrou o fato de 80% dos 122
milhões de usuários de celular no
Brasil serem de pré-pago.

Ainda segundo ele, já há opera-
dora de celular, bandeira de cartão
de crédito e anunciantes interessa-
dos no projeto. A operadora envol-
vida é a Claro e existem anuncian-
tes como o Carrefour e Coca-Cola
em negociação. Ajém deste modelo,
também haverá o oferecimento de
créditos para celular para o cliente
que aceitar receber propaganda de
uma determinada empresa no seu
aparelho. "O modelo permite remu-
neração de todos os envolvidos na
cadeia".

Além dela, outras empresas refor-
çam aposta na mídia móvel no Bra-
sil, caso da agregadora de conteúdo
norte-americana PlayPhone, que
entrou no Brasil no final de 2006.
A empresa distribui para celulares
conteúdo de estúdios e gravadoras
como Disney, Sony BMG, Universal
Music e outros, atuando com pro-
dutos diretamente para o consumi-
dor. RBN
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