
i Novas conexões 
no celular 
O mobile marketing, inte

ração entre marcas e clientes, 
está revolucionando a maneira 
de usar o celular. Empresas es
tão criando aplicativos que tra
zem a possibilidade dos clien
tes entenderam mais sobre os 
produtos e trocarem informa
ções com as companhias. De 
acordo com a Mobile Marke
ting Association no Brasil, as 
companhias de celular vão fa
turar, em média, R$ 3 milhões 
com a tecnologia em 2010, 
10% a mais que no ano passado. 
As operadoras investem cerca 
de 15% do orçamento nesta 
tecnologia. 

O crescimento recente da 
banda larga móvel e da TV d i 
gital na Europa e seu desenvol
vimento futuro no Brasil e 
América Latina foram apresen
tados na conferência Era Digital: 
o uso expandido do celular, pro
movido pelo Jornal do Brasil 
e pela Casa Brasil, c o m o pa
trocínio da T I M , do Centro de 
Integração Empresa Escola 
(CIEE) e do S e r v i ç o Brasileiro 
de Apoio as Mic ro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-RJ). 

Marketing tecnológico já inova a 
interação entre empresas e clientes 
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muitas vezes não acessam a i n 
ternet - avalia. 

O diretor ressalta que um es
tudo d o R B C Capita l Markets , 
diz que as vendas de smartpho-
nes superarão as de c o m p u t a 
dores pessoais em 2011. 

código, que trazem informa
ções sobre a procedência dos 
alimentos, receitas, modo de 
conservação e outras informa
ções do produto. 

Muitos artigos já têm QR 
Code nas embalagens. Rou-



Cerca de 120 
milhões têm celular, 
mas "só" 70 
milhões acessam a 
web via computador 

Segundo Vincenzo Di Gior
gio, que trabalhou 15 anos na 
T I M e hoje é presidente e CEO 
da Onda Communication, em
bora a banda larga móvel e as 
evoluções dos celulares brasilei
ros estejam muito atrasados, a 
tendência é de melhora para os 
próximos anos, com cresci
mento na qualidade. 

- Durante anos trabalhei 
na T I M e recentemente re
solvi sair para abrir o meu 
próprio negócio. Aposto 
muito no mercado brasileiro 
- disse Di Giorgio. 

Previsões 
O celular vai superar o 

número de acessos à internet 
pelo pelo computador em 
poucos anos, acredita o d i 
retor da F/Biz, Marcelo 
Castelo. A previsão é com 
base no número de pessoas 
com celular que supera o de 
internautas no Brasil, com 
120 milhões de usuários de 
celular contra 70 milhões de 
pessoas com acesso à inter
net por computador. O es
pecialista destacou que des
ses 120 milhões, 70 milhões 
usam SMS. 

— Com o celular eu consigo 
atingir as classes D e E, que 

Melhorias 
Di Giorgio também ressal

tou que o Brasil tem grandes 
dimensões e que é preciso in 
vestir na infraestrutura para in 
centivar a melhoria dos servi
ços e focar nas necessidades da 
sociedade. O especialista co
mentou o desconhecimento 
dos brasileiros sobre as inova
ções tecnológicas. 

— Muitas vezes o usuário já 
têm aparelhos que suportam 
inúmeras utilidades e não sabe 
usar. Outrasficamcommedode 
contratar um serviço de internet 
e não saber mensurar quanto 
deve pagar no final do mês — 
disse Di Giorgio. 

Ele deu algumas suges
tões de melhorias como a 
criação de planos pré-pagos 
personalizados para cada 
cliente. Além disso, preços 
mais baratos e baseados em 
tempo e não em volume de 
troca de dados. 

- As operadoras também 
precisam investir em publi
cidade e aproveitar para tirar 
as dúvidas da sociedade — 
completa. 

Novidades 
O professor de Marketing 

Digital da ESPM, Luiz Felipe 
Barros falou sobre o McDo
nald's, no Japão, que vende 
seus alimentos com QR Code 
— códigos que carregam infor
mações na embalagem. Quan
do fotografados, enviam dados 
nutricionais e ingredientes pa
ra o cliente. Já existem também 
sacolas de feiras com o mesmo 

pas informam nas etiquetas 
sobre o material de fabrica
ção, modo de lavagem e d i 
cas de composição com ou
tras peças. Obras de arte so-
breahistóriadapeça, cultura 
do povo que a construiu e 
outras curiosidades. 

Outro aplicativo, criado 
pelo banco Bradesco, per
mite que com a câmera do 
iPhone ativada, a tela do ce
lular indique a direção e a 
distância das agências e cai
xas 24 horas mais próximas. 
Também pela tela do tele
fone, uma invenção mostra 
dicas sobre locais históricos 
e culturais. 

Jogos 
Barros contou da existên

cia de um cubo luminoso 
com diversos iogos para ce
lular, que a cada dia ele trans
mite via bluetooth jogos d i 
ferentes. Há um jogo para 
Play Station que transforma 
o ambiente onde a pessoa es
tá em cenário para o jogo, 
pelo celular. Os aparelhos 
podem disponibilizar atua
lizações de dados sobre ne
gócios, bolsa de valores, re
percussão da notícia e co
mentários dos leitores. 

- E possível usar o celular 
como cartão de visita virtual. 
O usuário do celular relacio
na as redes pessoais das quais 
faz parte a uma foto de seu 
rosto. Na rua, quem quiser 
ter acesso a essas informa
ções, pode fotografar a pes
soa e ver o que foi selecio
nado - conta Barros 

Text Box
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