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Certa vez, Adriano estava na rua com a sua esposa e, durante uma conversa, decidiram que 
já era hora de trocar de carro. Enquanto, do outro lado da cidade, Carlos e Bruno acabavam 
de jogar uma partida de tênis e Carlos comentava sobre a sua vontade de mudar de 
apartamento. 
 
Nos dois casos, qual a semelhança entre Adriano e Carlos? Primeiro, ambos estavam 
decididos a comprar algo e, naquele instante, os dois eram clientes potenciais e determinados 
a ter o que queriam. 
 
Com a chegada do iPhone, das novas gerações de SmartPhones, do 3G e GPS, o celular não é 
mais um canal somente para se comunicar, pois oferece oportunidade, relacionamento e 
entretenimento em lugares distintos. 
 
O portal iCarros é uma das empresas que já está investindo nesse novo meio e lançou, 
recentemente, o www.icarros.com.br. Com uma interface amigável de navegação e direto ao 
assunto, o iCarros proporciona a busca do veículo desejado, de forma precisa, por meio de 
média de preço, modelo, ano, fabricante, a loja, como ainda, fotos do carro, descritivo, e 
click-to-call, agendando a visita no momento que o usuário necessitar, como no caso de 
Adriano. 
  
Ainda no clube de tênis, Carlos folheava o jornal enquanto seu amigo Bruno lia notícias no 
portal do Terra em seu iPhone. “m.terra.com.br”. Carlos deparou-se com um anúncio de 
página dupla do empreendimento Palladio, da construtora Exto, onde informava que o 
empreendimento estava no iPhone “acesse no seu celular: www.palladiomobile.com.br”. 
  
Ele não hesitou, pegou seu iPhone e acessou rapidamente o mobile site. Mesmo a distância, 
Carlos conferiu as especificações, fotos com recurso de “ampulheta” para ver mais detalhes 
do imóvel e conversou diretamente com o corretor por meio do click-to-call, agendando a 
apresentação do imóvel. Bruno, ao clicar no menu do Terra iPhone, acessou o Terra do Noel. 
Conferiu o mobile site, com várias dicas e sugestões de Natal, e clicou em “Papai Noel”. 
 
Este conteúdo oferece uma experiência única em criar o Papai Noel do seu jeito, escolhendo o 
rosto e o corpo de forma temática. Em instantes, Bruno já havia criado o seu Papai Noel 
salvando como WallPaper. Fez outro e enviou para sua noiva, com uma mensagem 
personalizada e depois acessou a página de cartões de Natal, escolhendo um tema enviando 
para o seu pai. 
 
Realidade sim. 
 
Nos três casos, o celular oferece oportunidade, relacionamento e entretenimento, em lugares 
distintos. 
 
Com o aparelho celular, a aproximação do produto ou serviço é cada vez maior, partindo por 
este tipo de ação e reação até ações de massa e impacto para milhares de pessoas, 
explorando ao máximo esta “nov” mídia, suas funcionalidades e oportunidades. 
 
Possibilidades tecnológicas: vídeos e fotos 
 
O celular já é a mídia mais interativa, com uma tecnologia mutável em constante evolução. 
Os novos aparelhos possibilitam a reprodução e captura de vídeos e fotos, recursos que 
podem ser utilizados para campanhas interativas.  
 
Imagine uma pessoa chegando a um ponto-de-venda com uma promoção mobile. A 
promoção consiste em realizar um vídeo pelo celular, com a pessoa falando porque ela tem 
preferência pela marca.  
 



Os vídeos são publicados em um web site e um mobile site, onde todas as pessoas podem 
votar nas melhores definições e escolher o ganhador.  
 
Acelerômetro 
 
São sensores disponíveis no aparelho para orientar o conteúdo para a pessoa, a partir da 
posição do aparelho. Atualmente existem aplicações com esta interatividade em mobile sites 
para iPhone, onde a pessoa pode ver um conteúdo com o aparelho na sua posição horizontal 
e outro conteúdo com o aparelho na posição vertical. A presença de novos sensores que 
capturem temperatura, luz e outras informações do ambiente podem direcionar o conteúdo a 
ser exibido, incorporando o ambiente em que a pessoa está na visualização de certas 
campanhas publicitárias. 
 
GPS 
 
As pessoas podem compartilhar conteúdos considerando a localização atual em que estão. 
Esses conteúdos podem formar um canal colaborativo transformando uma campanha ou ação 
em um serviço utilizado por inúmeras pessoas em seu cotidiano. Campanhas exclusivas onde 
a pessoa deve estar em um determinado local para ver um conteúdo específico, ou participar 
de uma promoção exclusiva para pessoas que estiveram em uma determinada localidade. 
 
Unir todas estas possibilidades com as oportunidades e necessidades dos clientes fará com 
que as ações mobile se tornem ainda mais interativas, lembrando, sempre, que é necessário 
criar peças ou ações com os olhos no usuário e atenção em usabilidade, arquitetura da 
informação e design específicos para mobile. 
 
O desafio está lançado. E você, está preparado para o mundo mobile? 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 dez. 2008, p. 12.   


