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Pesquisa mostra que mais de um terço dos usuários entre 16 e 
  34 anos receberia sem reclamar publicidade em troca de conteúdo grátis 
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conquista espaço
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A
publicidade móvel
tem se apresentado
como uma ótima
ferramenta para le-
var as marcas de en-

contro aos consumidores a
qualquer hora do dia, de acordo
com a localização do usuário.
Mas esta ação deve ser criativa,
relevante e não invasiva, dizem
especialistas.

Segundo pesquisa da Ipsos
Mori, feita sob encomenda da
operadora móvel T-Mobile,
mais de um terço dos usuários
de celular entre 16 e 34 anos re-
ceberia sem reclamar publici-
dade através do celular em tro-
ca de conteúdo grátis como
música, jogos e vídeo. Analistas
acreditam que este número
pode ainda ser maior entre os
mais jovens.

Mais de 50% dos entrevista-
dos na faixa etária entre 16 e 34
anos disseram que ficariam feli-
zes em receber informações lo-
cais de acordo com as suas ne-
cessidades e quase 50% dos já
haviam recebido anúncios pelo
celular disseram e gostariam de
interagir novamente, em troca
de conteúdo grátis.

Serviços como o envio de in-

Série Kerte Modem é usada como exemplo de interatividade

formações sobre descontos em
lojas ou bares próximos de onde
o usuário se encontra naquele
momento também são vistos
com bons olhos.

INVASÃO. Os resultados da pes-
quisa serão agora analisados em
profundidade por operadoras e
publicitários que pretendem us-
ar o meio como uma maneira de
se relacionar com os consumi-
dores, mas as operadoras ainda
têm receio de que o usuário se
sinta invadido.

Representantes de grupos
publicitários, operadoras e em-
presas de internet, reunidos em
Londres, disseram acreditar
que o meio se desenvolva rapi-
damente.

Todos concordaram que, em
breve, os sites de relaciona-
mento social serão mais aces-
sados através do celular do que
pelo PC, e quanto mais os usuá-
rios estiverem navegando pela
internet móvel, mais os anun-
ciantes querem marcar presen-
ça neste espaço.

"A pesquisa aponta que os
consumidores aceitam sem res-
trições interagir com marcas em
seu espaço particular - o celular
- se tiverem algo exclusivo como
bônus", disse Lysa Hardy, chefe
da divisão de internet móvel e
entretenimento daT-Mobile.

"Mas os consumidores têm
uma ligação muito pessoal
com o aparelho móvel que está
nos seus bolsos, então os
anunciantes não podem inter-
ferir nessa relação", disse Lysa.
"Ser confiável, levar em consi-
deração políticas de privacida-
de e tratar a audiência com
respeito é fundamental, como
também desenvolver conteú-
do personalizado".

Thomas Curwen, diretor de
planejamento da Publicis, disse
que as empresas ainda estão em
fase de experimentação com a
publicidade móvel, mas que
têm consciência da importância
do meio no futuro.

Ele citou como exemplo a
novela online Kate Modern, do
site de relacionamento Bebo,
como um dos que poderiam ser
usados pelos anunciantes para
atingir consumidores via dispo-
sitivos móveis. Kate Modern é
uma novela que usa marcas
dentro da história para ajudar a
compor os personagens.
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