
Rede Elemidia
promove concurso de
vídeos de 10 segundos

Baixe o aplicativo gratuitamen-
te, selecione o gênero em uma
tela inicial, agite o smartphone
caso queira mudar o sabor do
bombom que irá aparecer na te-
la, para abri-lo deslize os dedos
pelo visor do aparelho e leia sua
previsão amorosa. O aplicativo
criado pela agência interativa
W3haus para o chocolate Sonho
de Valsa, da Kraft Foods, chama-
do "Oráculo Sonho de Valsa",
foi desenvolvido para atender o
interesse dos consumidores bra-
sileiros por tecnologia.

A intenção das empresas em
investir em ações direcionadas
à mídias móveis vem aumen-
tando. Em 2010, 62% das agên-
cias brasileiras que participaram
de uma pesquisa da Mobile Mar-
keting Association da América
Latina (MMA Latam) em parce-
ria com a Nielsen, empresa de in-
formação e pesquisa, informa-
ram que montaram campanhas
para esses veículos, enquanto a
média foi de 59%. Além do Bra-
sil, a análise foi feita também na
Argentina e no México com
amostras das 100 principais
agências de cada país

Este ano a parcela de agên-
cias que deverão criar campa-
nhas para esses meios deverá
ter acréscimo de 25 pontos per-
centuais no Brasil, de acordo

com o estudo. A média dos três
países para essa intenção é de
89%, aumento de 26 pontos per-
centuais em comparação ao ano
passado. Embora o índice apon-
te alta, o investimento ainda é
considerado baixo. "Em geral,
apenas 1% do orçamento de to-
do o mercado é direcionado às
mídias móveis. No Brasil este vo-
lume chega a 4%, mas ainda é
muito pouco frente a outros
meios", diz Jesper Rhode, presi-
dente da MMA Latam.

Tal situação acontece não pelo
fato de ainda existir pouca utiliza-
ção de smartphones e tablets,
mas por questão métrica, acredi-
ta Rhode. "Para aumentar o dire-

cionamento de publicidade em
mídias móveis, as agências preci-
sam medir o desempenho das
campanhas para conhecer e com-
provar o grau de resultado do in-
vestimento", afirma.

Os jogos móveis foram o tipo
de conteúdo mais escolhido en-
tre as agências como material
de divulgação. No entanto, Au-
gusto Bernardo, diretor de tec-
nologia da High Design, desen-
volvedora de soluções de aplica-
tivos e serviços que utilizam tec-
nologia móvel, alerta sobre as
vantagens e desvantagens da op-
ção. "Um jogo retém o usuário
por no máximo 30 dias, já os
aplicativos de referência que

dão dicas, receitas e notícias,
por exemplo, detêm a atenção
do usuário por 90 dias em mé-
dia. Jogo é uma tendência, mas
deve-se complementá-lo com
outras funcionalidades para au-
mentar a retenção", diz.

Este ano, Brasil, Argentina e
México, responsáveis por 70% do
mercado da América Latina, de-
vem direcionar seus esforços para
smatphones e tablets prioritaria-
mente. "O iPhone da Apple foi ci-
tado por 50% dos entrevistados, o
Android do Google por 30%, o Bla-
ckberry da RIM por 27% e os ta-
blets, em geral, por 14%", afirma
Thiago Moreira, diretor de teleco-
municações da Nielsen Brasil. ■

Mídiasmóveis atraem,
mas falta investimento

51%
das agências apontam os jogos
por celulares inteligentes como
objetos principais de campanha.

62%
das agências brasileiras
montaram campanhas para
dispositivos móveis no ano
passado, número deve
alcançar 85% este ano.

CONCURSO

Que história você contaria em dez
segundos? Em duas semanas,
pelo menos 100 respostas a essa
pergunta se candidataram no
1º Festival de Grandes Histórias
em 10 Segs, da Rede Elemidia,
operadora de mídia digital.
Atualmente, mais de 14 milhões
de pessoas por semana têm
acesso às informações
transmitidas pela Rede e a ideia
do concurso foi justamente
aproveitar a oportunidade para
disseminar a marca. "Queremos
que com o Festival seja possível
levar a Elemidia para um público
que ainda não temos muito
contato", diz Marcel Leal, diretor
de criação e marketing da
Rede Elemidia. O concurso
idealizado e criado pela Update
or Die, comunidade virtual
compartilhada entre profissionais
e amadores com obsessão
pelo novo, é voltado ao público
criativo, universitários e
designers, sem deixar de atingir
a própria audiência da Rede, na
grande maioria profissionais que
frequentam prédios comerciais.
"Queremos nos aproximar e
entender como nossa audiência
enxerga a Elemidia", afirma Leal.
Os vídeos começam a ser
divulgados em julho nos
monitores da rede e a premiação
deve ocorrer no fim de agosto.

MARIANA CELLE 

OPINIÃODASAGÊNCIAS

TRÊS PERGUNTASA...

Presidente do Grupo ABC

...NIZAN GUANAES

CRIATIVIDADE

Cresce interesse de agências e empresas
em direcionar campanhas para o meio,
mas investimentos ainda são tímidos

“Aexpansão
mundialvai serpor
empresasdigitais”
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