
uitas empresas sofrem com o problema de campanhas de market ing 
que não atingem diretamente seu público-alvo. Investem pesado em 
publicidade e não conseguem atingir quem realmente tem chance de 

ser cliente. Resultado: o d inheiro gasto acaba t razendo um retorno bem aquém 
do desejado. Pensando nesse problema, muitas organizações estão invest indo 
no bluetooth marketing. A tecnologia func iona da seguinte forma: um emissor 
instalado em um estabelecimento - que pode ser um café, u m a loja, um estan-
de em um evento, etc. - t ransmite conteúdo de áudio, vídeo, foto ou texto para 
os celulares das pessoas que ativarem o bluetooth em seus aparelhos. 

Rodrigo Rosa, diretor de market ing da 2call - f ranquia especializada em 
marketing móvel - af irma que, apesar do bluetooth existir há a lgum tempo, sua 
utilização como ferramenta de market ing ainda é novidade. "A tecnologia é 
utilizada como um veículo de comunicação em que empresas escolhem os locais 
cobertos pelas bluetooth zones, f reqüentados por seus respectivos públicos-alvo 
para enviar campanhas relacionadas aos seus produtos ou serviços. Organiza-
ções de todos os setores têm apostado nesse modelo de campanha por ser rela-
tivamente barato, eficaz e pr incipalmente direcionado", destaca o diretor. 

Uma das vantagens do bluetooth market ing é que todo o conteúdo distribu-
ído para os clientes é entregue gratuitamente, sem a necessidade de u m a ope-
radora de telefonia móvel. O bom resultado da ação vai depender de como ela 
será planejada e onde a empresa colocará as máquinas que enviam o conteúdo. 
"A eficiência está diretamente ligada à atratividade da campanha e não à tec-
nologia. O consumidor estará mui to mais disposto a ligar seu bluetooth para 
receber um conteúdo se a campanha oferecer mais do que simplesmente di-
vulgação de produtos. A campanha tem que ser bem planejada e oferecer um 
benefício que os atraia para interagir", comenta Rodrigo Rosa. Na época da 

Copa, o Jacobina Bar, de Curitiba, por 
exemplo, estava t r ansmi t indo todos 
os jogos do mund ia l e aproveitou a 
ocasião para fazer u m a campanha e 
enviar u m a tabe l inha da copa para 
seus clientes. Considerando a época, 
nada mais per t inente e interessante 
para quem frequenta o local. 
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A Motorola foi outra empresa que fez u m a campanha que agradou aos seus 
consumidores, e até aos da concorrência. Eles ut i l izaram o bluetooth em um 
show com a Fergie, da banda Black Eyed Peas, em São Paulo, no lançamento 
de um aparelho celular assinado pela cantora. O conteúdo enviado era um 
papel de parede da cantora com o selinho da Motorola. "O que mais chamou 
a atenção nesse caso foi que a maioria das entregas foi feita para celulares que 
não eram Motorola, ou seja, conseguimos colocar o conteúdo da marca den-
tro de um produto da concorrência", destaca André Massita, especialista em 
marketing móvel da Ponto Mobi, organização do g rupo RBS que desenvolve 
ações de marke t ing para celular. 

Além de oferecer um conteúdo atrativo, Massita recomenda que a empresa 
procure dispor as máquinas de disparo próximas de onde as pessoas ficam 
paradas. "Tem que ser um local em que exista retenção de tráfego porque a 
pessoa precisa ler a placa que avisa para ativar o bluetooth, depois a máqu ina 
tem que procurar o n ú m e r o dessa pessoa e enviar a mensagem", relata. Ele 
lembra de u m a campanha feita para as lojas Besni, no Rio Grande do Sul, em 
um cinema, ou seja, um local de retenção obrigatória dos possíveis clientes. A 
campanha estava al inhada com um vídeo publicitário passado antes dos trailers. 
Quando terminava o vídeo, os espectadores eram convidados a ativar o blue-
tooth do celular e, a cada X envios, um celular recebia um cupom no valor de 
R$20 para ser gasto na loja do mesmo shopping onde estava o cinema. "Cerca 
de 20% a 30% das pessoas que receberam a mensagem foram comprar um pro-
duto na Besni", comenta Massita. 

O retorno sobre o invest imento nesse t ipo de publ ic idade pode vir pelo 
aumento de visibil idade da marca e das visitas no ponto de venda. A Toyota, 
por exemplo, rea l izou u m a c a m p a n h a no evento Casa Boa Mesa e a ação 

"conseguiu aumen ta r o f luxo do es tande de 41 pessoas por dia para 164 por 
dia, o que representa um aumento de 300%. Segundo Rodrigo Rosa, em se 
tratando de imagem de marca, o que contr ibui d i re tamente no re torno é o 
fato de que os consumidores não são impactados somente q u a n d o recebem, 
mas toda vez que v isua l izam o conteúdo no celular. "Também existe o efeito 
viral que acontece q u a n d o um cliente envia o que recebeu para um amigo 
que não esteve no local da campanha , mas que mani fes tou interesse em par-
ticipar da promoção", comenta. 

Outro fator que merece destaque, segundo Rodrigo Rosa, é que a geração 
Y, dos que nasceram depois de 1980, é a que mais se identifica com esse t ipo 
de publicidade." "Trata-se de um pú-
blico muito mais dinâmico e adepto 
da conectividade. O perf i l da geração 
Y é um dos principais motivos que 
têm levado as empresas à pratica de 
ações 'mobile'. Comunicar-se com essa 
geração exige rapidez e inteligência, 
pois não é qualquer pessoa que per-
mitirá receber um conteúdo no seu 
celular", afirma. 

É bom saber! 
Segundo André Massita, a tecnologia 
bluetooth foi feita, inicialmente, para 
possibilitar a comunicação sem fio 
entre o celular e devices que podem ficar 
próximos ao aparelho, como o compu-
tador ou a impressora, e não para enviar 
conteúdo multimídia de empresas pa-
ra clientes. Por isso, quando u m a or-

ganização decide fazer uma campanha 
como essa, deve ter consciência de que 
os celulares não possuem u m a antena 
com capacidade mui to alta. "Alguns 
até conseguem atingir um quilômetro 
de antena, mas a maioria tem um limi-
te de 10 a 15 metros", destaca. 

Além disso, não é todo celular que 
tem o dispositivo. Hoje, segundo Mas-
sita, aproximadamente 40% deles têm. 
"Obviamente, se você vai fazer u m a 
ação n u m shopping elitizado, a base 
vai ser maior, já que os aparelhos ce-
lulares são melhores. Dentro dos 40% 
que tem bluetooth, a gente estima que 
consegue entregar a mensagem para 
75% da base", discorre o especialista. 

Regulamento 
Como n ã o exis te n e n h u m a lei que 
regu lamenta o envio de mensagens 
via bluetooth, a maioria das organizações 
segue as regras de boas maneiras su-
geridas pela Associação de Marketing 
Móvel do Brasil. No geral, as empresas 
não devem enviar mais de um conte-
údo para o mesmo número de celular, 
o que poderia ser conf igurado como 
spam. Além disso, mesmo depois de 
ligar o bluetooth no aparelho, antes de 
receber qualquer conteúdo, o consu-
midor é perguntado se deseja ou não 
ser impactado pela campanha . Só de-
pois de u m a resposta afirmativa é que 
ele recebe a informação. 
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