




ram as campanhas de mobile advertising
[interessantes, que promovem entreteni-
mento. Já nos Estados Unidos é diferente.
[Eles já estão cansados e não querem mais
ser incomodados. _No Japão eles querem
benefícios claros", revela. Por isso, é pre-
ciso ficar atento.

O interesse dos usuários brasileiros é
uma das vantagens para os anunciantes.
Em dezembro, a Mobile Marketing Asso-
ciation (MMA) divulgou um estudo sobre
a receptividade dos consumidor brasilei-
ro ao mobile marketing. Os consumido-
res brasileiros estão abertos para receber
mensagens publicitárias, desde que se-
jam experiências interessantes. Segundo
o estudo, 74% dos entrevistados mostra-

Iram interesse alto ou moderado em re-
ceber esse tipo de publicidade e 72% se
disseram dispostos a integrar as listas de
permissão das operadoras (bases opt-in).
A questão, agora, é como atingir esse pú-
blico sem incomodá-lo,

"As marcas já perceberam que as pes-
soas estão buscando algo interessante e
que precisam oferecer serviços e entre-
tenimento", comenta Terence Reis, di-

Jretor da MMA na América Latina. Para
definir o que deve ser feito e o que não
pode ser usado, a MMA criou um Guia
Brasileiro de Melhores Práticas no Trato
com o Consumidor, com foco no envio de
SMS (ver box), apoiado pelas operadoras
Vivo, TIM, Oi e Claro. A regra principal
é garantir a privacidade do consumidor.
Os provedores de conteúdo e empresas
devem obter aprovação escrita ou eletrô-
nica dos consumidores antes de enviar
mensagens de texto ou outros conteúdos

O Guia Brasileiro de Melhores Práticas no Trato com o Consumidor define regras que
devem ser seguidas nas ações de mobile marketing. Veja as principais orientações:

• Os consumidores têm direito a privacidade;
• Provedores de conteúdo e empresas devem obter aprovação escrita ou eletrônica dos
consumidores antes de enviar mensagens de texto e/ou outros conteúdos de caráter
comercial;
• A aprovação do consumidor refere-se apenas à campanha ou programa que originou
a mensagem de confirmação do interesse no recebimento de mensagens. Portanto,
não pode ser transferida para a utilização em outros programas e serviços e/ou o
envio de promoções e informações de qualquer gênero que não estejam relacionadas
com a ação inicial, a não ser que o consumidor tenha optado pelo recebimento dessas
informações;
• Informações sobre como cancelar o recebimento de mensagens devem ser publica-
das e divulgadas de modo ininterrupto durante o período da ação promocional;
• Deve haver atenção à experiência do usuário e à relevância do conteúdo;
• As informações dos usuários devem ser tratadas de modo sigiloso e responsável, sob
os princípios da legislação aplicável, e as interações devem se limitar ao que foi clara-
mente informado ao usuário no momento de seu consentimento.

nicação dos anunciantes."
Outra questão que dificulta o crescimen-

to são os modelos de negócios, ajuda em
construção. "Esse mercado é bem mais
complexo porque envolve muitos players
e uma diversidade maior de tecnologias.
É preciso definir preços e formatos de
compra e garantir a autorização do usu-
ário. As operadoras precisam entender
o valor dos serviços para ambas as par-
tes, sem esquecer o anunciante", avalia

-Teres-ce Reis, da MMA. E completa: "As
operadoras têm uma expectativa positiva
e estão estruturando ofertas para o desen-

ços ainda impedem uma adoção em larga
escala. Por isso, é preciso ser repassado
para os consumidores", explica Wehrs.
Para ele, falta transparência na identifi-
cação das tarifas, de como são compostos
os custos de cada serviço.

Segundo Abel Heis, da AgènciaClick,
os anunciantes no Brasil ainda seguem o
mesmo pensamento da mídia aberta. "A-
mídia digital - e móvel - traz uma opor-
tunidade de pensar diferente. É preciso
oferecer algo que o consumidor

volvimento
Para o pr

do celular como mídia",
sidente global da MMA, Mi-

de caráter comercial.

QUEM DEVE PAGAR A CONTA?
A força do mobile marketing ainda é pe-
quena nos investimentos publicitários
das marcas. Nos Estados Unidos, movi-
menta apenas 1% do bolo publicitário.
No Brasil, o número é ainda menor. Para
Abel Reis, da AgènciaClick, o que irá
alavancar a mídia mobile são os inves-
timentos publicitários no meio. "Não vai
haver mais investimentos se não forem
definidas métricas e informações claras
para ajudar tios planejamentos de comu-

chael Wehrs, outros países já estão mais
maduros. "Já existem modelos de negó-
cios definidos e formas de controlar
empresas que agem em desacato às re-
gras. Países como E U A e da Europa ja~
entenderam que não adianta usar listas
de terceiros para enviar SMS..Esse é um
modelo que a médio e longo prazos pode
destruir o mobile marketing", avalia.

No .Brasil, a discussão começa a ganhar
corpo. Uma das principais questões é o
modelo de negócio, que ainda não está
claro para as operadoras e para os anun-
ciantes. "Nos Estados Unidos, o que faz o
mobile marketing ganhar escala é que o
custo é pago pelos consumidores. Os pre-

pagar para ter acesso a uma experiência
interessante", afirma. E complementa: "É
preciso considerar como marcas e anun-
ciantes vão ser relevantes na vida das pes-
soas, envolvendo os consumidores com o
valor que pode gerar sem ter a obrigação

possa

de pagar 100% do valor de entrega".
Esse ainda é um tema que gera discus-

são. Fará Kleber Tolezaní, (JTU da~agre-
gadora PMovil (dona do serviço de ring-
tones e truetones Toing, dentre outras),
as ações de mobile marketing têm de ge-
rar utilidade para o usuário, e não apenas
expor a marca, "O usuário brasileiro já
paga caro demais pelo serviço para ter de
pagar também por ações de marketing. O
SMS tem de ser usado com inteligência,
para que não sofra o desgaste sofrido com
o e-mail marketing", destaca.

Alberto Magno, da Mlnd, concorda
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com Tolezani. Responsável pela trans-
missão ao vivo pelo celular do carnaval
carioca, TIM Festival e SPFW, em parce-
ria com a TTM, Magno acredita que só foi
possível atingir 4.5 milhões de usuários
(no caso do TIM Festival) por se tratar de
uma transmissão gratuita. "A juventude
que acessa a internet e quer fazer o mês-
mo pelo celular não paga pelo .conteudo
O anunciante é que precisa pagar essa
conta."

Para Wéhrs, é possível passar a conta
para o usuário, mas é preciso amadure-
cer as'ofertas. "Basta promover benefí-

vel quanto ao universo de aparelhos exi-
bindo sua mensagem", avalia. O UOL já
está pronto para realizar campanhas seg-
mentadas por marca o até por aparelhos.

Para Feres, os celulares mais baratos.

com tela menor, mas com acesso à web,
a inda somam um maior número de pes-
soas navegando na internet móvel no
Brasil. No UOL, isso se traduz em 55% do
tráfego total, que vem desses aparelhos.

cios p ara os consumidores, oferecendo
serviços como downloads de música
ou aumentando a minutagem com o
uso dos serviços oferecidos." Segundo
Wehps, marcas como Nike, MacDonalcTs
e Nestlé já fazem isso bem, promovendo
uma experiência completa envolvendo o
consumidor com o celular, não apenas
usando os tradicionais SMS c banners.
que são as formas de publicidade móvel
mais usadas.

ANTES E DEPOIS DO IPHONE

Segundo dados da Hands, empresa de
mobile marketing, antes do iPhone ape-
nas 14% das pessoas sabiam que era
possível acessar a internet pelo celular.
Hoje, 86% dos usuários dos aparelhos
touch screen já sabem disso. Mais fun-
cional e de navegação intuiliva, o apare-
lho da Apple mudou a forma com que o
usuário se relaciona eorn as ações mobi-
le. Neste último ano, o iPhone gerou uma
explosão de navegação na internet mó-
vel, formando uma audiência relevante
para as marcas. "Não é à toa que foram
criadas áreas comerciais nas empresas
especificamente para tratar de mobile",
explica Marcelo Castelo.

Para Samantba Feres, coordenadora de
negócios do UOL, o iPhone é sem dúvida
uni divisor de águas, mas ela alerta que é
preciso pensar de forma mais abrangente.
"O iPhone permite muito mais facilidade
de navegação e de criar aplicativos e sites
para ele. Porém, para gerar resultados re-
ais, à exceção de anunciantes do segmen-
to luxo, entendemos que uma campanha
mobile deve ser o mais abrangente possí-
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