
fase embrionária
e o setor de publicidade

online ainda não chegou a

gerar receitas satisfatórias

aos players do mercado, o que se

dirá então do mobile marketing?

Nesse segmento, entidades

como a MMA (Mobile Marketing

Association) e o próprio IAB Brasil

ainda lutam para definir regras e

parâmetros para depois começarem

a construir um mercado de forma

mais contundente. Porém, há por

aí um público em potencial para ser

explorado. Afinal, hoje existem mais

de 150 milhões de celulares no País

e trabalhos já começam a surgir de

forma mais consistente.

João Carvalho, diretor de negócios

da Pontomobi Interactive, afirma

que o mercado de mobile marketing

vem se desenvolvendo de forma

crescente e que desde 2008 já

existe uma real movimentação

por meio de grandes agências

buscando oportunidades mobile

para seus principais clientes. "Para

este ano, já estamos desenvolvendo

o planejamento anual de mobile

marketing para alguns clientes,

mostrando que o mercado está

realmente considerando o celular

como ferramenta importante dentro

da estratégia de comunicação, e

não apenas em ações pontuais."

Mesmo assim, Carvalho está ciente

de que, como todo mercado

iniciante, as principais barreiras

para que surjam mais negócios

são formadas justamente pelo fato

de estarem trabalhando com algo

novo e com pouco histórico, o que

tende a afastar um pouco alguns

anunciantes que costumam basear

seus investimentos em estatísticas

comprovadas de cases passados,

"tanto que, além de bancos,

montadoras, fabricantes de celular

e operadoras, que formam o

grupo dos principais anunciantes

desse mercado, com estratégias

elaboradas e contínuas, já estamos

observando uma movimentação

por parte de anunciantes de

outros mercados, como bens de

consumo, bebidas, faculdades e

seguradoras", ressalta.

Marcelo Castelo, sócio e diretor

da F.Biz, bate justamente na tecla

que esse mercado já começa com

mais de 150 milhões de celulares

espalhados nas mãos dos brasileiros,

"além de um número absurdo

de oportunidades, como SMS,

internet móvel, QrCode, mobile

tevê...". Para ele, os anunciantes

estão cada vez mais interessados

em experimentar e cada vez mais o

mobile marketing está virando um

tema obrigatório no planejamento

de comunicação das marcas.

No entanto, Castelo acredita que

ainda faltam uma padronização e

conhecimento dos players envolvidos.

"Conheço várias agências e anunciantes

que falaram que queriam fazer ações

de mobile marketing e não sabiam

por onde começar. Nesses casos, e

que não devem ter sido poucos, o

dinheiro acabou indo para os outros

meios", diz.
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