
Na cola da expansão da mídia out-of-home e do avanço
da tecnologia da geolocalização, aparatos digitais
dos mais diversos passam a servir ao marketing e à
comunicação. São os novos canais de contato com
consumidores, baseados simplesmente na proximidade
Por Antônio Carlos Santomauro

Em ônibus, shoppings, pontos-de-venda,
elevadores, tênis, celular ou espalhado
pelas ruas, o marketing de proximidade
ganha a cada dia mais espaço. Com ações
criativas e recursos digitais variados, as
marcas estão utilizando novas alternati-
vas para criar maior intimidade com os--
seus consumidores. A idéia é estar pre-
sente onde quer que eles estejam.

O conceito é antigo. Começou com os
vendedores que batiam de porta em porta
para estabelecer um relacionamento co-
mercial estável, com base na intimidade
eindividualização. Hoje, esse vendedor é
uma espécie em extinção, mas as novas
tecnologias criam possibilidades para
resgatar essa intimidade, aumentando
a proximidade entre as marcas e seus
públicos-alvo. No lugar de vendedores
oferecendo "pechinchas", as soluções
digitais entregam aos consumidores re-
levância expressa em conteúdos, ofertas,
serviços ou lazer.

Para as marcas, o marketing de pro-
ximidade possibilita a contextualização
das mensagens para interesses, locais e
tempos específicos e até individuais. Para

ajudar a estreitar esse relacionamento,
estão disponíveis tecnologias como blue-
tooth, chips RFID, GPS, QR Codes, wi-fi e
mídia out-of-home.

Por enquanto, bluetooth ainda é a mais
utilizada. Um exemplo é um projeto da
marca Toddy, da PepsiCo, que no último
verão deslocou para praias brasileiras
veículos em que as pessoas podiam, além
de comprar drinques preparados com o
achocolatado, baixar wallpapers e ringto-
nes em seus celulares. A ação gerou cer-
ca de 2 mil downloads. "Esse tipo de tec-
nologia agrega a capacidade de interagir

com o consumidor, no local, de maneira
surpreendente e inovadora", diz Claudia
Pires, gerente de marketing da PepsiCo.

A marca de artigos esportivos Puma tam-
bém empregou bluetooth para divulgar a
inauguração de uma loja itinerante em um
bairro paulistano, no mês de maio. Nas pro-
ximidades da loja, promotoras distribuíam
conteúdo para celular, inclusive cupons
para descontos em compras. "Foi uma ação
muito estratégica, pois além da imagem
trabalhamos também as vendas, através
dos cupons", destaca Manoela Dafre, dire-
tora de marketing digital da Puma.

Crachás com RFID em eventos ou telas touchscreen: proximidade é uma nova variável do marketing



Segundo Manoela, a ação gerou quase
1,5 mil downloads, e mais de 70 pesso-
as que baixaram o conteúdo utilizaram
o cupom digital de desconto para uma
compra.na loja itinerante.

PAINÉIS INTERATIVOS

Mensagens SMS também estão a serviço
do marketing de proximidade. Em Nova
York, a Nike exibiu em enormes painéis
eletrônicos instalados nas ruas, informa-
ções enviadas por mensagens de texto
pelos transeuntes.

Aqui no Brasil, também são realizadas
ações utilizando SMS. A Elemidia, em-
presa de mídia out-of-home (MOOH),
deu suporte a uma ação da Fiat, na qual
quem enviava uma mensagem de texto
recebia em seus celulares o conteúdo do
São Paulo Fashion Week exibido também
nos painéis da empresa espalhados pela
cidade. Segundo Flávio Polay, vice-pre-
sidente de publicidade da Elemidia, em
uma semana chegaram mais de 1,8 mil
mensagens.

No sistema de transporte, elevadores,
bares, restaurantes e pontos-de-venda,
as redes out-of-home adaptam-se de
modo ainda mais incisivo ao marketing
de proximidade. São soluções que per-
mitem, via tecnologia IP, individualizar
as mensagens para determinada locali-
zação. Nos painéis da própria Elemidia,
por exemplo, as ofertas anunciadas pela
Casas Bahia vêm acompanhadas dos en-
dereços das lojas mais próximas aos res-
pectivos painéis.

A Embratel, por exemplo, selecionou
entre as 14 mil empresas existentes nos
edifícios que contam com painéis da Ele-
midia, aquelas que ainda não eram suas

Telas trazem experiência digital ao ponto de venda

clientes. "Endereçamos mensagens para
cada uma das empresas de interesse da
Embratel nos lugares onde elas estão",
conta Polay.

Para Ettore Casoria, diretor executivo
da Mídia Bay, empresa de digital signage,
o crescente interesse por informações so-
bre o comportamento dos consumidores
leva ao aumento do uso de ferramentas
de marketing de proximidade. "A intera-
tividade, seja via totem multimídia, tela
interativa ou SMS, é a melhor maneira
para realizar essa avaliação", afirma.

Uma pesquisa realizada em 2008 pela
Ipsos Marplan, com 11 mil entrevistados
na Grande São Paulo, mostra que 67%
deles se lembravam de ter visto alguma
programação em MOOH.

SEI QUEM VOCÊ É

Além de estarem onde os consumidores
estão, as ações de proximidade buscam
ainda mais personalização. Um exemplo
é uma ação do Bradesco Seguros, desen-
volvida pela agência Pontomobi, para um
evento corporativo. Nos crachás de entra-
da dos mil convidados da festa foram co-
locados chips RFID. Cada chip era iden-
tificado por leitores espalhados pelos vá-
rios espaços do evento, e essa leitura era
imediatamente associada às informações
sobre o portador do crachá. Na recepção
do hotel, a identificação enviada ao bar
informava a bebida preferida da pessoa
que o portasse; ela recebia o drink sem
precisar pedir. Quando cada convidado



entrava na boate, o seu nome era estam-
pado no painel colocado no ambiente.

Além de RFID, outra tecnologia já dis-
ponível, destaca Leonardo Xavier, diretor
geral da Pontomobi, é a NFC (Near Field
Communication), própria para a comu-
nicação sem fio de dois dispositivos colo-
cados muito próximos uns dos outros. O
celular de um entregador de pizza e um
cartão de crédito do cliente, equipados
com essa tecnologia, podem ser usados
para pagamento. A Visa já está testando
essa tecnologia no Brasil.

A diferença entre NFC e Bluetooth é a
amplitude de uso. A primeira permite a
comunicação com diversos equipamen-
tos, não apenas celulares. O Bluetooth só
pode ser utilizado nos aparelhos móveis,
mas também tem seus atrativos. Segundo
Xavier, é uma solução que está presen-
te em cerca de 70 milhões de celulares
em operação no País, e é cada vez mais
entendida e utilizada por seus usuários.
"Em um mundo onde falamos de share
of market e share of mind, surge o con-
ceito de share of hardware, ou seja: con-
quistar um espaço nobre no aparelho que
acompanha o consumidor o tempo todo",
acrescenta.

A fabricante de eletrodomésticos Mabe

Acomunicção digital invadiu o cotidano

recentemente lançou uma ação, desen-
volvida pela agência Energy, em lojas
de calçados e salões de beleza. Com a
campanha, as mulheres podem baixar
no celular receitas e dicas de beleza. O
resultado foi 77 mil downloads e 11 mil
cadastros. "Esse gênero de ação é muito
interessante, mas é preciso saber onde
encontrar exatamente o público alvo",
diz Fernando Taralli, presidente da Ener-
gy. "Nessa ação, fomos atrás da multimu-
Iher", ele acrescenta. "Multimulher", no
caso, é o termo utilizado para designar a
mulher colocada como foco do conceito
de comunicação da Mabe.
SENSORES DE INTERESSE

Duas ferramentas que começam a ser
mais utilizadas são: QR codes e realidade
aumentada. Elas também integram o ar-
senal disponível. "Enquanto um QR code
pode dar acesso a um site com informa-
ções referentes à determinada região, em
celulares capacitados para essa tecnolo-
gia a realidade aumentada pode tornar
mais interessante a experiência nesse
site", diz Terence Reis, diretor de mobile
marketing da Wunderman.

É ainda possível utilizar sensores em
computadores para as mais variadas fi-
nalidades. Nas lojas da operadora Oi, por
exemplo, foram colocados sensores de
movimento. Ao detectar a aproximação
de alguém, eram acionados comandos,
como a veiculação de um filme. "Agora,
balanças eletrônicas medirão o peso das
pessoas e a partir daí realizaremos ações
lúdicas com essa informação , conta Da-
nilo Medeiros, diretor de desenvolvimen-
to de negócios e sócio da 32 Bits, agência
de interatividade em ponto-de-venda res-
ponsável pelas ações da Oi.

Segundo ele, pode-se interagir com os
clientes de lojas também através da exibi-
ção do conteúdo de um hotsite da marca
nos monitores instalados no local, e vice-
versa: colocando nesse site as informa-

"Na busca por
novos clientes
para a Embratel,
endereçamos
mensagens
para cada uma
das empresas
de interesse da
companhia nos
lugares onde
elas estão"
- Flávio Polay, vice-presidente de
publicidade da Elemidia



ções capturadas pelos sensores das lojas.

CORRIDA MONITORADA

A Nike mantém uma ferramenta com
qual pode manter-se permanentemen-
te próxima de seus consumidores en-
quanto eles utilizam seus produtos.
Com chips colocados em alguns mo-

[delos de tênis da marca, o consumi-
dor pode conferir informações de sua
performance durante suas corridas.
A marca lê as informações do chip,
transfere-as para um iPod e depois in-
clui em uma comunidade online.

Na comunidade, além de contar
com diversos serviços, os participan-
tes podem relacionar-se a partir das
informações geradas pelos chips. Por
exemplo, estabelecer comparações e
lançar desafios de performances.

Batizado Nike +, esse projeto por en-
quanto envolve apenas modelos de tênis
para corridas, mas já integra mais de 1,2

milhão de usuários em todo o mundo.
"Mesmo nos Estados Unidos, onde esse
mercado estava relativamente estagna-
do, esse produto fez crescer a quantida-

de de gente interessada em correr",
conta Mário Andrada, diretor de

comunicação da Nike na Amé-
rica.

Agora, a Nike está amplian-
do o projeto para o mercado de
futebol. Inicialmente, no lugar
de chips, as chuteiras trarão
códigos e senhas para acesso à
comunidade virtual. Em outu-
bro, a marca trará ao merca-
do brasileiro outra novidade,
um versão do chip embutido

em uma pulseira, que dispen-
sa o uso do iPod.
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