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A empresa carioca de tecnologia Veus Technology criou um sistema integrado de informações, 
que permite o acesso de laudos médicos pelo celular. Um de seus clientes é a rede Lab´s, que 
oferece aos pacientes envio de torpedos, imagens, alerta médico e confirmação inteligente de 
exames. 
 
As informações dos diagnósticos médicos feitos nos laboratórios são remetidas aos usuários, 
que podem escolher se liberam o acesso ao médico solicitante ou não. Esses dados são 
organizados e armazenados em um sistema protegido. 
 
Ao se cadastrar, o paciente escolhe se quer receber as informações por celular  lembra o 
diretor da Veus, Marcelo Botelho. 
 
A agência de publicidade Pontomobi criou uma forma dos telespectadores interagirem com um 
anúncio de televisão. 
 
O comercial da Sprite, na MTV, convida as pessoas a enviarem uma mensagem para o número 
informado na tela. 
 
Em seguida, o consumidor recebe uma ligação da repórter, Dani Calabresa, que explica 
novidades sobre o produto. 
 
Depois que a ligação acaba, o cliente ainda recebe um SMS com conteúdo sobre a marca e que 
o convida para acessar o site na internet – conta o diretor geral da Pontomobi, Leonardo 
Xavier. 
 
Embora o mobile marketing tenha trazido novidades interessantes para os consumidores, a 
partir da troca de informações com grandes empresas, especialistas alertam para a 
possibilidade de um serviço indesejado. 
 
Torpedos não solicitados De acordo com o professor da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing do Rio de Janeiro (ESPM-RJ) e especialista em mídias alternativas, Rafael Liporace, 
o serviço ainda é subutilizado no país. 
 
As inovações muitas vezes se limitam a enviar conteúdo sobre a marca por meio de bluetooth 
(rede pessoal sem fio), quando as pessoas passam em frente às lojas. 
 
Os cérebros humanos precisam pensar em serviços mais inteligentes e criativos  disse 
Liporace. Para ele, a tecnologia evoluiu muito rápido, e o Brasil ainda não criou muitas 
soluções inovadoras. Não adianta importunar os clientes, senão a publicidade não atingirá seu 
objetivo. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 fev. 2010, Economia, p. E5. 


