


morrem rapidamente", garante o executivo da Enken. 

N possibilidades 

A plataforma de mobile marketing parece viver o 

que aconteceu com a web na década de 90, quando 

aquela forma de comunicação realmente ganhou 

significação e importância no mercado. No entanto, 

lembra Xavier, algumas empresas globais já trabalham 

de forma consistente em vários mercados mundiais. E 

ele cita Unilever, Dell, Coca-Cola, e Ford, entre outros. No Brasil, o 

case do Jockey Club também é emblemático (ver box). 

Outro exemplo é o projeto 10k, da Nike, que uniu celular, 

mobilidade e redes sociais com o uso de um aplicativo da Apple. Ou 

ainda projetos que apostam na interatividade, mesmo que baixa, 

como no Big Brother - com a votação por SMS - ou das promoções 

feitas pela Globo na Copa de 2006, que serviu como um pontapé inicial 

de uso da plataforma. Ou ainda sofisticados como o projeto da Enken 

com a Gafisa, que disponibiliza um aplicativo móvel, um catálogo 

virtual, com uma série de recursos para uso no ambiente dos 

celulares e que serve para divulgar a marca e ainda fidelizar o cliente, 

mesmo que ele visite imóveis de outras corretoras. 

Os formatos que essas empresas mais evoluídas utilizam são 

múltiplos e pensados em um grande número de equipamentos e na 

diversidade de sistemas operacionais existentes. Blackberry, ¡Phone, 

Android, Windows Mobile são algumas das plataformas, e os 

equipamentos vão de tablets a smartphones com capacidades de 

processamento e recursos diferentes, o que impõe mais um desafio 

às empresas que pensam em partir para a mobilidade em suas 

estratégias de marketing e relacionamento. Mas para o anunciante, 

mesmo que não padronizado, a efervescência do mercado é benéfica. 

Mesmo a integração entre plataformas é algo que está na mira. 

Recentemente, o Grupo Pontomobi se associou à NewAd na cr iação 

da primeira empresa de mídia indoor interativa do mercado, como a 

empresa enfatiza, a NewAd.Mobi . "Vamos levar interatividade mobile 

-SMS, QR-Code, Bluetooth e Internet móvel - para cerca de 6 mil 

pontos distribuídos em 14 praças no mercado nacional", projeta 

Xavier. Como complemento, a empresa está criando a Redemobi, uma 

rede de sites móveis e aplicativos composta por veículos de mídia 

como MTV, Jovem Pan AM, Guia da Semana e entre outros, que 

pretende ser um inventário de mídia ou uma rede de sites móveis para 

que as agências realizem campanhas nesse ambiente. 

Quem e quando 

Mas e o tal do usuário, como fica? "0 mais importante agora para 

as corporações é entender o que o usuário quer e precisa. E para os 

usuários, existe a preocupação adicional de se certif icar que os 

serviços estarão funcionando", aponta Reck. 

Para o anunciante, f ica também a possibilidade, como acontece 

na web, de realizar um investimento em mídia com altíssimo grau de 

monitoramento. Como promete a Comverse. "Nossa plataforma 

mobile advertising agrega inteligência ao fazer o cruzamento de 

informações na base de dados a fim de garantir que o envio da 

mensagem seja feito para a pessoa correta, no momento preciso, 

dentro de um contexto e no formato mais adequado, via M M S , SMS, 

foto, video streaming, video download etc. Por meio do sistema é 

"É preciso encarar e entender o mobile 
muito mais como uma plataforma e menos 

como um veículo. Ele se presta a diversos 
fins de comunicação, como publicidade, 

promoção, ativação ou marketing direto." 
Léo Xavier, CEO do Grupo Pontomobi 

possível mapear diversas informações 

do usuário e de seu aparelho celular, 

como marca, se ele pode receber vídeo 

ou somente texto, se está ou não ligado, 

localização do cliente, seu perfil demográfico, entre outras 

funcional idades", garante Szymanskyj. 

E o futuro? Para Reck, o foco deve ser o de ver a plataforma 

móvel como algo di ferente da mídia t radic ional . "E pouco importa 

o disposit ivo, se um celular ou qualquer outra coisa. 0 ideal é não 

ter recei tas prontas e empacotadas e explorar o que o meio 

o fe rece" , aconselha. 

MARCA E BUSINESS JUNTOS 
Como estimularas apostas nas tradicionais corridas de cavalos e ao mesmo 

tempo criar uma forma de interatividade com os usuários de celulares e 
espectadores de TV, até mesmo com quem nunca viu ou mesmo irá ver uma 
corrida ao vivo, gerando assim resultado concreto e de marca ? Esses eram 
alguns dos desafios do Jockey Club de São Paulo ao firmar uma parceria com o 
SBT ao utilizar a plataforma móvel da Peopleway. 

0 trio é responsável pela promoção "Grande Páreo da Sorte " que traz 
interatividade por meio de SMS. A ação consiste em premiar uma única aposta 
vencedora que apresentar os seis primeiros colocados de um páreo formado por 
13 cavalos, em prova disputada no Hipódromo Paulistano. Para participar, o 
usuário deve enviar uma mensagem de texto com a letra P para o número 49700. 
Em seguida, recebe uma mensagem com uma sequência de seis números únicos 
e exclusivos que representam as indicações dos animais. 0 vencedor do prêmio é 
aquele cujo número coincidir com a indicação dos seis primeiros colocados na 
ordem correta. 

0 páreo é transmitido para todo o Brasil ao vivo, no Programa do Ratinho, no 
SBT, às segundas-feiras e o ganhador do prêmio recebe RS 100 mil, que acumula 
se a rodada não apresentar um acertador. As apostas que acertam os cinco 
primeiros e os quatro primeiros colocados na ordem correta de chegada também 
são premiadas com RS 20 mil e R$ 10 mil, respectivamente, rateados entre os 
ganhadores. Estes valores também podem acumular caso não tenham 
vencedores. Para as empresas envolvidas o retorno também é palpável ao custo 
de RS 4 a aposta. 

A tecnologia implantada na promoção é da Peopleway, empresa de soluções 
móveis responsável por todo o tráfego das mensagens e também pelo 
gerenciamento e controle do sistema de geração de apostas. Fundada na 
Dinamarca em 2001, a Peopleway está presente desde 2005 no Brasil e 
desenvolvendo produtos e serviços para mobile marketing, entretenimento, mídia 
e comunicação corporativa. Entre as marcas atendidas pela empresa estão 
Nestlé, Kia Motors, Itaú, Avon, Sadia, Microsoft e Redecard. 

"Através da nossa plataforma, integramos a comunicação entre o usuário e 
operadora, além de monitorar e controlar todas as apostas sem interferência 
humana, ou seja, todo o processo é informatizado o que garante segurança e 
credibilidade à promoção", revela Marcel de Matos, diretor de interatividade da 
Peopleway. O executivo chama a atenção para a interatividade cross mídia com o 
participante por meio da televisão e celular. 

Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 6, n. 61, p. 18-19, set. 2010.




