
Proxxima 24 de AGosto de 200952.

A ânsia para estarem atrelados 
a momentos de entretenimento do 
público-alvo tem mudado a relação 
das marcas e dos produtos com o 
mercado de conteúdo. O patro-
cínio de atrações e as ações de 
merchandising estão dando lugar 
a projetos de branded content, 
inclusive no ambiente digital.

Para debater como são constru-
ídos cases de sucesso nessa área e 
como é essa nova relação entre 
marca e conteúdo, Fernando Ta-
ralli (Y&R/Energy), Max Petrucci 
(Garage), Sérgio Eleutério (Skol) 
e Leandro de Paula (Microsoft) 
apresentarão suas experiências 
profissionais no painel Marcas no 
Mundo Digital – Branded Online 
Content. Marcas Gerando Conte-
údo Digital.

Um dos pontos principais da 
mesa será a apresentação do case 
Control C Control V, websérie 
criada pela Energy, núcleo de 
estratégia digital da Y&R, em par-
ceria com a Microsoft. O projeto 
contou ainda com patrocínio de 
LG, Colgate e Nova Schin. “Em 
uma reunião com a Energy surgiu 
a ideia de usarmos uma coisa 
que os usuários do Messenger 
fazem, que é guardar conversas e 

compartilhá-las”, conta Leandro 
de Paula, diretor comercial da 
Microsoft Advertising.

Os usuários foram convidados 
a submeter suas histórias à equipe 
de seleção, e dez delas foram rotei-
rizadas a partir das conversas reais, 
dando origem a dez episódios, que 
estrearam no canal I Love Messen-
ger (http://ilovemessenger.br.msn.
com) em novembro. “O principal 
benefício é que a websérie tem 
audiência muito grande, maior que 
séries de TV a cabo, com o detalhe 
de que, quando se faz uma ação 
na TV, a marca não está inserida. 
Nesse projeto não. Elas estão inse-
ridas de forma sutil e brincalhona. 
Isso é de um valor muito grande”, 
diz de Paula.

O projeto foi inspirado no case 
In the Motherhood, web-série de-
senvolvida pela Procter & Gamble 
em parceria com a Microsoft nos 
Estados Unidos. O sucesso do 
seriado foi tão grande que ele foi 
parar na TV aberta, pelas mãos do 
canal ABC. “Quando vimos, pen-
samos em fazer algo que pudésse-
mos usar no Brasil. Ainda vamos 
trabalhar numa nova temporada”, 
adianta o diretor comercial. 

Fernando Murad

Verdades e mentiras  
do mobile marketing
Painel Digital Short traz os especialistas Leo Xavier e Ricardo Longo  
para debater as percepções do mercado sobre o setor e o fascínio em torno do iPhone
Robert Galbraith

Dentro das disciplinas da 
comunicação digital, o mobile 
marketing ainda é uma das 
menos compreendidas. Para 
debater os mitos em torno desse 
meio, que tem na portabilidade 
seu grande diferencial em rela-
ção às outras mídias, os especia-
listas Leo Xavier (Ponto Mobi) e 
Ricardo Longo (Fingertips) são 
os convidados do ProXXIma 
para o painel Digital Short – 
Curto e Direto, em que terão a 
missão de mostrar suas visões 
sobre soluções e aplicativos 
do mundo digital voltados ao 
marketing. E, se o interesse pelo 
assunto serve de mola propul-
sora, Xavier vai trazer para sua 
apresentação uma boa notícia. 
Segundo uma pesquisa da Mobile 
Marketing Association, que tem 
mais de 700 associados em todo 
o mundo, entre anunciantes, 
agências e operadoras de telefo-
nia, o público brasileiro é o mais 

receptivo a mensagens 
publicitárias pelo celular: 
74% dos entrevistados 
pela MMA afirmaram não 
se incomodar em receber 
esse tipo de conteúdo. 
Xavier promete trazer a 
lista com as estatísticas 
dos demais países pes-
quisados.

“Desafio todos na pla-
teia a me responderem: 
já receberam publicida-
de no celular que não 
tenha sido solicitada ou 
permitida?” E este é um 
dos primeiros mitos que 
Xavier promete derrubar 
em torno dessa discussão: 
a invasão da privacidade. 
Segundo ele, um dos di-
ferenciais da boa prática 
da publicidade via celular 
é que as operadoras não enviam 
esse tipo de mensagem sem 
uma prévia aprovação de seus 

clientes. Em relação aos 220 
projetos que já coordenou nos 
dois anos em que sua empresa 

existe — o RBS detém 
30% de participação 
desde o ano passado 
—, Xavier afirma que 
a principal diretriz 
sempre foi promover 
ações que estimulem 
os consumidores a 
solicitar aplicativos 
em seus aparelhos. 
“São aqueles casos em 
que eles veem uma 
oferta num anúncio e 
solicitam o conteúdo 
enviando um código à 
operadora, que, assim, 
envia o aplicativo. As 
marcas já perceberam 
que bela ferramenta 
de ativação elas têm 
à disposição”, explica 
Xavier. Seu mantra 
para esse tema é que 

“o papel da mobile marketing 
é hoje o grande hyperlink da 
mídia off-line”.

Outro mito que ele considera 
uma “falácia” é a suposição de 
que as operadoras de telefonia 
seriam desorganizadas em ter-
mos de tratar o mobile marketing 
como negócio. “Dizem que são 
uma bagunça, o que é uma gran-
de mentira. Isso ocorre porque 
muitas agências e anunciantes 
que não dominam o assunto 
preferem culpar as operadoras 
por seus fracassos, em vez de 
admitir que ainda são incompe-
tentes para elaborar estratégias 
adequadas”, afirma Xavier. 

Ricardo Longo, sócio-diretor 
geral da Fingertips, vai focar sua 
apresentação no iPhone, apare-
lho lançado pela Apple no ano 
passado que funciona como ce-
lular, iPod e outros 80 mil apli-
cativos. Para ele, o fascínio que 
o iPhone desperta no público 
em geral está fazendo com que 
pessoas invistam tempo e di-
nheiro para aprender a usufruir 
todas as suas funcionalidades. 
“Ele abre um mundo de possi-
bilidades. A Apple criou dentro 
do iPhone um ecossistema de 
aplicativos e acessórios”, explica 
Longo, apostando que o terminal 
móvel será um segmento à parte 
dentro do mobile marketing, já 
que a maioria dos celulares não 
oferece mais do que 50 opções 
de aplicativos e o Blackberry, 
cerca de mil, segundo ele. “Esse 
é um caminho no qual muitas 
empresas querem investir hoje, 
pela segurança que é oferecida 
no retorno sobre investimento. 
O iPhone é uma mídia à parte”, 
diz Longo.

Games nos planos de mídia?
Ao dar uma rápida olhada em 

pesquisas do mercado de games, 
cai por terra a teoria de que jogos 
são coisas para a garotada de 15 
anos. Segundo dados da Nielsen 
NetRatings, 30,5% do público de 
jogos online tem entre 35 e 49 anos 
de idade; 16,6%, entre 25 e 34 anos; 
e 14,3%, entre 12 e 17 anos. Já de 
acordo com o Ibope NetRatings, 
70% dos jogadores preferem jogos 
casuais, sendo que 43% deles são 
homens e 57%, mulheres, entre 25 
e 45 anos de idade.

Os dados servirão de pano de 
fundo para o painel Games – Como 
Brincar de Publicidade neste 
Jogo?, que terá participação de 
André Penha (Tectoy Games), Mi-
tikazu Lisboa (Hive) e Fernando 
Chamis (Webcore Games). Entre 
os assuntos que serão abordados 
estão panorama do mercado 
brasileiro, como trabalhar uma 
marca num game e como viabilizar 
tecnologicamente um jogo. Além 
disso, serão apresentados cases 
de sucesso.

“O mercado está crescendo. A 
própria iniciativa do ProXXIma, 
que é excelente, mostra que ele está 
amadurecendo. A venda de consoles 
no varejo não cresce por conta da 
pirataria e dos impostos, mas os 
jogos online e a publicidade não têm 

essa limitação e estão se desenvol-
vendo bem. Cada vez mais, agências 
e anunciantes entendem que o game 
é um dos melhores canais para falar 
com o público jovem”, diz Lisboa, 
CEO da Hive e professor do curso 
de férias de mídia digital da Escola 
Superior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM).

Chamis, diretor da Webcore, 
vai apresentar o case Surfínia, 
jogo desenvolvido para a novela 
Três Irmãs, da Rede Globo, que 
teve patrocínio da Embelleze. “Foi 
uma ação de dois meses, no final 
da novela. 15 mil pessoas se cadas-
traram, e tivemos 200 mil acessos. 
As pessoas ficaram jogando desde 

um minuto até três horas. A média 
foi de 15 minutos por usuário. Os 
anunciantes ainda estão engati-
nhando. Falta também as agências 
colocarem o game no planejamento 
de marketing e no plano de mídia de 
uma campanha”, aponta Chamis.

Ainda segundo Lisboa, outra 
discussão do mercado é que mui-
tas vezes os anunciantes querem 
criar um jogo próprio, e deixam de 
investir em games já reconhecidos 
pelos usuários. “Precisamos de R$ 
2 milhões a R$ 3 milhões para fazer 
um game, e eles querem fazer um 
com R$ 500 mil. Fazer um próprio 
não é errado, mas não podemos nos 
esquecer das marcas de jogos con-
solidadas”, diz o CEO, destacando o 
crescimento do mercado de games 
para redes sociais.

Além de dar aulas sobre mídia 
digital, Lisboa ministra palestras 
sobre o tema pelo País. A partir 
dessa experiência, pretende abrir 
bastante espaço para a interação 
com o público durante o painel. 
“Game é um assunto pelo qual 
todos se interessam. Acho que 
vamos ter um grande feedback da 
plateia”, pontua. “Vamos falar do 
bê-á-bá, de como desenvolver, do 
que precisa, de como se faz um 
game de sucesso. Vamos fazer uma 
catequese”, brinca Chamis. (FM)

Conteúdo sob medida

Chamis: catequese do game de sucesso

Leo Xavier: promessa de derrubar  
mitos como o de invasão de privacidade
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