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OPINIÃO

No Brasil e no mundo, operadoras e anunciantes vislum-
bram novas receitas com a propaganda móvel. As opera-
doras móveis no Brasil que tradicionalmente concentram
o negócio com receita de voz e, mais recentemente, am-
pliam a receita de dados através do 3G, ainda contam
com uma receita de serviços de valor adicionado um
pouco acima de 10% da receita global, quando em países
da Europa esse valor já passa dos 50%. Sem falar que
quase metade desta receita vem do tradicional torpedo,
cuja tendência natural é tornar-se uma commodity. Os
indícios já são visíveis onde é cada vez mais comum ope-
radoras oferecerem pacotes de SMS’s gratuitos, de acor-
do com o plano contratado. Com certeza, esse é um
campo que precisa de novos negócios e é aí que a propa-
ganda móvel, ou mobile marketing, cai como uma luva.

No que diz respeito aos anunciantes, através das
agências de publicidade, a euforia é completamente
justificável. A mídia on-line introduziu novos modelos
de publicidade com resultados extraordinários. Foi o
meio de propaganda que mais cresceu no Brasil e no
mundo. Estima-se que, só no Brasil, a receita com pu-
blicidade na internet tenha crescido pelo menos 25%
em 2009, passando a ocupar a 5ª posição no ranking
com uma participação de 4,1% do mercado.

O fato é que este modelo ampliou a capacidade das
agências segmentarem o público. O resultado com
campanhas, principalmente em mecanismos de
busca (Google, Yahoo e afins) é realmente satisfató-
rio. O consumidor é interpelado com propagandas
associadas ao seu interesse naquele momento, atra-
vés do que ele busca na web. Daí para o celular é um
pulo. O celular é de uso pessoal, portanto seria per-
tinente associar a ele mecanismos de segmentação.
O aparelho tem uma penetração social muito maior
que a internet: são 179,1 milhões de celulares contra
67,5 milhões de internautas.

No entanto, o uso do celular como meio de propa-
ganda introduz novos conceitos e práticas cruciais para
nortear essa iniciativa. Basicamente, tais conceitos
sustentam-se no que chamamos de 3P´s: Permissão,
Privacidade e Preferência. No final, a pergunta que
sempre fica é: será que a propaganda no celular pode
mesmo vingar? Se dermos uma olhada aí fora, logo ali
na Turquia, tem gente ensinando ao mundo a fazer
propaganda no celular: a TurkeyCell. Quase 20% dos
assinantes têm o seu opt-in (autorização para receber
mensagens) no programa de advertising da operadora.
É natural racionalizar que nem sempre o que acontece
na Europa, EUA e China é o que acontece no Brasil, mas
o mundo árabe tem suas similaridades com o país no
quesito “quero um desconto”.

As marcas descobriram que um dos melhores meios
de se lançar ofertas e promoções é o celular. Ninguém
duvida que o brasileiro ama promoções, lembrando
que em 2009, em plena crise, tivemos vendas recordes
de automóveis, um bem relativamente caro. Que tal
mantermos a sociedade informada através do celular
sobre promoções especiais associada ao gosto de cada
um? Com certeza, eu não vou querer ficar de fora! ■

Propaganda móvel

As marcas descobriram que um
dos melhores meios para lançar
promoções é o celular. E ninguém
duvida que o brasileiro ama promoções

Marcelo Mariaca
Presidente da Mariaca e professor
da Brazilian Business School

Quando disse que beleza é fundamental, o poeta e
compositor Vinicius de Moraes não estava se referindo
propriamente ao universo corporativo. A beleza física
não está no rol das qualidades buscadas pelas empresas
nos processos de recrutamento de profissionais. O que
conta, sim, é a boa aparência.

A boa aparência inclui uma série de predicados que
influenciam a percepção das pessoas e nada tem a ver
com atributos físicos. Carisma, simpatia, poder de co-
municação e de articulação, elegância e cuidados com
o visual fazem parte do portfólio dos profissionais e são
importantes para impressionar os interlocutores no
primeiro contato e para o sucesso profissional.

Pesquisas americanas demonstram que a aparência
é tão importante quanto o currículo e a qualificação
profissional, principalmente no recrutamento de exe-
cutivos. Mesmo com diplomas em universidades con-
ceituadas, MBAs e outros títulos, o candidato pode ver
o emprego ir para o ralo se passar uma má impressão
nas entrevistas de recrutamento.

Nos processos de recrutamento, a boa aparência si-
naliza que o candidato desfruta de boa saúde física e
psicológica, está de bem com a vida, tem autoestima
elevada e nutre respeito pelas outras pessoas. O visual
do candidato pode, ao contrário, conotar falta de
energia e disciplina e tendência à desorganização.

O candidato tem que estar atento à cultura da em-
presa na qual busca colocação. Alguns segmentos são
extremamente exigentes e formais. Numa entrevista
de recrutamento para um banco, é recomendável in-
vestir num terno e acessórios mais finos. Outras em-
presas, como as da área de tecnologia e internet, pri-
mam pela informalidade. Provavelmente, o candidato
não precisará comprar um Armani para buscar empre-
go no Google ou na Apple, onde o presidente só usa
calça jeans e camiseta preta.

Quanto à beleza física, não existem pesquisas con-
clusivas sobre a sua relação com o sucesso profissional,
exceto em áreas em que o atributo é valorizado como
matéria-prima, como a indústria de entretenimento.
Alguns estudos, como um realizado pela Universidade
Yale, dos Estados Unidos, revelam que a beleza física
pode influenciar não apenas as contratações, mas
também o salário do profissional.

Outras pesquisas, contudo, mostram que a beleza
de mulheres executivas pode ter efeitos negativos na
carreira, na medida em que as transformam em alvos
fáceis da inveja, do despeito, das suspeitas de incom-
petência e de favoritismo por parte dos chefes.

Mas, como dissemos, essas pesquisas são pouco
abrangentes e não podem ser usadas para confirmar uma
suposta tendência universal. Mesmo porque, no mundo
corporativo, pessoas atraentes que alcançam o sucesso
são competentes em vários sentidos – até pelo fato de usar
esse atributo pessoal para influenciar relacionamentos,
promover a integração de pessoas e (por que não?) con-
tribuir para passar uma boa imagem da empresa.

Revisitando o poeta, beleza pode ajudar, mas não é
fundamental no universo corporativo. ■

Beleza não põe mesa

Numa entrevista de recrutamento de
um banco, é recomendável investir
num terno e acessórios finos. Outras
empresas primam pela informalidade

William Pinheiro Marques
Gerente de vendas de software

e aplicações da Alcatel-Lucent

CARTAS

FORA DE SÉRIE
Tenho um blog que publica as mais
recentes capas de revistas do mundo inteiro.
Conheci o jornal BRASIL ECONÔMICO

e sua revista Fora de Série. Parabéns
pelo jornal e pela revista.

Claudio Franco
São Paulo (SP)

OS DESAFIOS DA ECONOMIA
A economia brasileira cresceu acima
da previsão do Banco Central. Neste primeiro
trimestre, o percentual atingiu 9,85%, quando
se esperava no máximo 8%. De um lado o fato
é uma demonstração de que estamos numa
fase das mais importantes, superando
as dificuldades ocasionadas inclusive pelo
que acontece na economia mundial.
As crises na Europa por certo podem ter alguma
influência, o que felizmente ainda não aconteceu.
Como se pode perceber, a economia continua
sendo um constante desafio. Alguns “gênios”
fazem previsões, apresentam suas teses como
irrepreensiveis e como fatos consumados.
E no entanto não são incomuns os erros, com
reflexos tanto no campo econômico como na parte
social. Mas isso não pode ser impedimento para
que não se façam estudos que sustentem teses,
sejam elas mais ousadas ou não. Mas que
não se esqueça que a economia tem profunda
repercussão para um coletivo e não apenas
para um representante de determinado segmento.
E não se trata ainda de uma aplicação
de teses do socialismo, mas da chamada
inclusão social, da distribuição de renda,
que tem reflexos no comportamento
dos integrantes das mais diferentes comunidades.

Uriel Villas Boas
Santos (SP)

NESTLÉ FECHA ACORDO PARA
PATROCINAR A SELEÇÃO BRASILEIRA
Acho fantástica a medida tomada por
Ivan Zurita, presidente da Nestlé, no que
se refere ao patrocínio da seleção brasileira.
Apesar de o Brasil ser conhecido como o
país do futebol, vem perdendo essa referência
em virtude justamente da falta de coragem
e determinação de muitos empresários.

Maria Izabel Lucena
Belém (PA)

FERTILIZANTES GALVANI VAI
ELEVAR PRODUÇÃO EM 365%
A Galvani é uma empresa familiar muito
bem administrada, corajosa e eficiente,
sendo de fundamental importância no cenário
nacional. É muito importante que continue
repondo e aumentando as suas reservas
de fosfato, pois isso gera valor à empresa.
Seu sucesso é absolutamente merecido,
e com essa política vai se perpetuar
por muitos anos ainda.

Thomas Aps
São Paulo (SP)

DONO DA OCEANAIR FARÁ MAIOR
ESTALEIRO DA AL NO BRASIL
Sou caldeireiro e fiquei muito feliz em
saber que o nosso estado fará parte dessa
nova empresa que se instalará no Brasil.

Marcos Claudino
Teotônio Vilela (AL)

FICHA LIMPA SÓ VAI ATINGIR POLÍTICOS
QUE SERÃO CONDENADOS APÓS SANÇÃO
E achavam que os nossos políticos iriam
aprovar um projeto contra eles mesmos...
eu vi alguns senadores defendendo esse
engodo em ano eleitoral e achei estranho.
Pensei que era sério...

Júnior Santos
Volta Redonda (RJ)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 10.
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