


foram 8,095 milhões de conexões,
considerando os 602 mil assinantes
de celulares que usaram a internet
móvel no período. Segundo a Cisco,
a banda larga móvel cresceu 124%
entre o primeiro e o segundo se-
mestre do ano passado. A pesquisa
indica ainda que 15 milhões de cone-
xões serão feitas via banda larga até
2010, das quais 3 milhões por meio
de celular.
Dados da consultoria ABI Research
projetam que o mercado mundial de
propaganda em dispositivos móveis
deve saltar de US$ 1,8 bilhão em
2007 para US$ 24 bilhões em 2012.
Tanto otimismo está relacionado à
eficácia do meio na busca da atenção
do consumidor final, como indica a
pesquisa da Nielsen Mobile, feita em
março com 58 milhões de america-
nos assinantes de banda larga via ce-
lular.. Desse total, 23% disseram que
foram expostos a algum anúncio em
seus aparelhos nos últimos 30 dias.
Mais da metade - 51% deles, ou seja,
28 milhões de pessoas - respondeu
a pelo menos um desses anúncios
durante esse período. "O aumento
dos níveis de lembrança do consu-
mo, a interação e a receptividade da
publicidade no celular reforçam a
validade do mobile marketing", afir-
mou Jeff Herrmann, vice-presidente
de mobile media da Nielsen Mobile.
"Notamos uma tendência crescente
de consumidores dispostos a rece-
ber publicidade para ter mais e me-
lhor conteúdo móvel", acrescentou o
executivo. "Porém, o mobile marke-

sentou metade dos acessos. "Conta-
bilizamos 1.129% de aumento no vo-
lume de acessos à internet por meio
do celular da Apple,"
Clecia explica que o percentual ain-
da é baixo se comparado ao núme-
ro de usuários da internet brasileira
(39 milhões de pessoas, segundo o
Ibope) ou ainda à base de clientes
ativos dos serviços de telefonia mó-
vel (122,8 milhões de assinantes, de
acordo com a Anatel). 'Agora é que
as operadoras passaram a oferecer
uma internet mais veloz, pacotes de
dados mais baratos e telefones fá-
ceis de navegar na internet. Antes,
apenas o mercado empresarial tinha
acesso a esse tipo de produto."
Dados do Ibope/NetRatings mostram
que no ano passado 7% dos usuários
de telefonia móvel acessaram a inter-

net por meio de celulares, o que re-
presenta 2,8 milhões de internautas.
"Com a chegada da tecnologia 3G,
esse número deverá crescer consi-
deravelmente", salienta Clecia. "Es-
tudos da Informa Telecoms & Media,
empresa européia de pesquisas,
indicam que hoje 3,3 bilhões de pes-
soas já são usuários de dispositivos
móveis em todo o mundo."
Especializada no gerenciamento e
mensuração de campanhas on-line
criadas por grandes agências e anun-
ciantes do país, como Ogilvy, Almap,
Unilever e Volkswagen, a gerente de
marketing da Predicta observa que
"a quantidade de recalls atingida por
ações de mobile marketing é muito
superior à mídia convencional feita
na internet. Todos os portais estão
se adaptando a esse novo cenário,
construindo sites mais leves e espe-
cíficos para o acesso via celular."
Para ela, depois desse primeiro pas-
so rumo à massificação da banda lar-
ga no Brasil, a segunda onda será a
oferta de aparelhos de uso mais fácil.
"Iremos assistir a uma verdadeira ba-
talha entre os novos aparelhos, prin-
cipalmente, depois do lançamento
do iPhone no país, fato que deverá
ocorrer ainda este ano."
Confira, a seguir, quais as novas ar-
mas de marketing utilizadas pelas
quatro principais operadoras de te-
lefonia móvel do país para conquis-
tar o consumidor final também no
mundo virtual.

ting irá enfrentar o desafio proposto
pelos consumidores, que é o envolvi-
mento com o conteúdo, uma experi-
ência que agregue valor ao usuário."
"O Brasil ainda está engatinhando
nessa área", lamenta Clecia Simões,
gerente de marketing da Predicta,
especializada em serviços de inte-
ligência em marketing on-line. "Os
brasileiros já estão aderindo às novas
plataformas de acesso à internet."
A afirmação de Clecia é feita com
base em uma pesquisa da Predic-
ta que indicou um crescimento de
167% no número de acessos à inter-
net via celular nos últimos seis me-
ses. "Em setembro de 2007, registra-
mos 79.630 acessos, contra 212.614
em fevereiro." Apenas o iPhone, que
ainda não foi lançado no país, repre-



Em linha com a revolução que está acontecendo
no universo das telecomunicações, a Vivo firmou
uma parceria com duas gigantes para lançar um
aplicativo diferenciado no mercado nacional. A Mi-
crosoft entra com os famosos serviços do Windows
Live - Messenger, Hotmail e Spaces. A Motorola
participa da. parceria inserindo o aplicativo no novo
MotoRokr U9, que também pode ser baixado por
meio da plataforma Vivo Downloads em outros 49

modelos de aparelhos da fabricante. Já a Vivo pre-
parou uma forma de tarifação atrativa: uma tarifa
fixa de R$ 8,90 por mês. Esse valor permite cone-
xão ao Messenger, Hotmail e compartilhamento
de conteúdos no Spaces via celulares da Motorola
sem a preocupação com o tempo de acesso ou vo-
lume de transferência de dados. "Somos os primei-
ros do mundo a colocar à disposição dos usuários
de celular o Windows Live com uma tarifa fixa por
mês, que permite o uso ilimitado dos novos servi-
ços tanto por clientes de planos pós-pagos quanto

de pré-pagos", informa o diretor de produtos e ser-
viços da Vivo, Alexandre Fernandes. "Nossa meta é
massificar o uso da internet via celular."
A diretora de marketing e varejo de produtos mó-
veis da Motorola Brasil afirma que a decisão de
viabilizar essa iniciativa pioneira no país deve-se
aos números apresentados pelo mercado nacional.
"O Brasil é um dos líderes mundiais em utilização
residencial da internet, registrando o maior tempo
médio de navegação residencial por internauta -23
horas e 12 minutos por mês, segundo pesquisas do
Ibope NetRatings." Nesse cenário, o Messenger,
registra mais de 34 milhões de usuários brasileiros
por mês e l bilhão de mensagens são enviadas por
dia. Já o Hotmail tem hoje 31,5 milhões de contas
ativas, enquanto o Spaces, segundo maior site de
relacionamento do país, registra 8 milhões de usu-
ários por mês.
Segundo o diretor-geral do Grupo de Serviços On-
line da Microsoft Brasil, Osvaldo Barbosa de Oli-
veira, o lançamento faz parte da estratégia mundial
da empresa de oferecer cada vez mais interativi-
dade para os consumidores. "No Brasil, o número
de usuários de MSN já é maior que nos Estados
Unidos. Três em cada quatro intemautas utilizam
a ferramenta no país. A idéia com essa parceria é
complementar a experiência de uso do sistema e
permitir que o usuário possa estar sempre conecta-
do com seus amigos."
A novidade está sendo apresentada por meio de
uma campanha conjunta criada pela agência Ogil-
vy, que atende à Motorola. Em outra frente, a Vivo
está em negociação com a Apple para trazer ao
Brasil o tão esperado iPhone, que deverá ser lança-
do no Brasil até o final do ano.



No início do ano, a TIM anunciou uma parce-
ria com o Google para o lançamento da versão
móvel do YouTube, que desde janeiro está dis-
ponível no portal TIM Wap. O desdobramento
desse acordo será a implementação da ferra-
menta de busca do Google e do GoogleMap
nos celulares da operadora de telefonia móvel
cujo slogan é "Viver sem fronteiras". "A parce-
ria com o Google é a demonstração de que o
celular, cada vez mais, se firma como a prin-
cipal ferramenta de interação do mundo atual.
Estamos aliando entretenimento e informação
à mobilidade e trazendo de vez a internet para
o celular", afirma o presidente da TIM Partici-
pações, Mario César Pereira de Araújo.
Depois de lançar a versão brasileira do You-
Tabe Mobile, foi a vez do Orkut entrar para a
oferta de serviços da TIM. No mix de produ-
tos também está o TIM Web, acesso sem fio à
internet, o TIM Mais Completo, que une ser-
viços de telefonia móvel, telefonia residencial
e acesso à internet, e o TIM Casa Flex, que
oferece um número fixo e um móvel no mesmo
aparelho.
Nos próximos meses, a aposta da operado-
ra será no desenvolvimento de sua rede com
tecnologia 3G. Renato Ciuchini, diretor de par-
cerias e novos negócios da TIM Brasil, conta
que a estratégia é ter cada vez mais serviços
embarcados nos celulares. "Estamos focados
no desenvolvimento do serviço de busca, que
tende a ser a porta de entrada do usuário de
celular no mundo da internet. Ao mesmo tem-
po criamos oportunidades de degustação do
meio com o objetivo de incentivar mais clientes

a utilizar o aparelho para acessar a web."
Uma das iniciativas é a parceria firmada com
a HP para a oferta de laptops da marca com
pacotes de serviços móveis nas lojas da TIM.
"Em breve vamos anunciar uma nova linha de
produtos desenvolvida em conjunto com a HE
Assim iremos entrar em um mercado que mis-
tura os recursos do celular com o computador
tradicional."

O plano faz parte de estratégia nascida em
2006, quando a TIM passou a se posicionar
como uma empresa de telefonia móvel. "Agora,
o 3G é o elo de toda essa estratégia de conver-
gência e carro-chefe da empresa para os pró-
ximos anos. Nesse contexto, a música é, sem
dúvida, uma das grandes aplicações desse
novo mundo." Com base nesse posicionamen-
to, a empresa espera registrar um crescimen-
to de 10% ao ano em sua receita nos próximos



No final de fevereiro, a Claro lançou uma cam-
panha publicitária que tem a música como tema. A
estratégia, que fica no ar até a primeira quinzena
de abril, visa reforçar o conceito da loja de música
virtual da Claro, o Idéias Music Store. "O objetivo
da campanha é usar a música como um fator de
aproximação das pessoas. Queremos mostrar que
a Claro coloca a música na sua mão, dando conti-
nuidade ao conceito da marca traduzido na assina-

tura 'Claro. A vida na sua mão'", observa a diretora
de comunicação da Claro, Cristina Duelos.
Ainda na onda musical, a Claro, em parceria com
a Motorola, trouxe a cantora pop Fergie para um
show exclusivo em São Paulo, no dia 13 de março.
A operadora aproveitou o momento e lançou uma
promoção especial. As 800 primeiras pessoas que
adquirissem um celular MotoRokr U9 em lojas pró-
prias e agentes autorizados da Grande São Paulo
ganhavam um par de convites para o show.
Em outra frente, a Claro investe em uma campanha

institucional para apresentar o 3G a seus clientes,
como explica o gerente de serviços de valor agre-
gado da empresa, Alexandre Olivan: "No final de
2007, lançamos a tecnologia em seis capitais e agora
estamos em fase de expansão da rede. Investimos
pesado na divulgação do novo conceito, no qual o
carro-chefe é o plano de acesso à banda larga."
Segundo Olivari, a novidade substitui o conceito
de venda de quantidade de megabytes por venda
de velocidade de acesso. "Conseguimos colocar
no mercado um produto de internet sem fio com
percepção de banda larga, oferecendo planos de
até Imegabite por segundo. Agora estamos promo-
vendo a popularização do serviço para atingir geo-
graficamente uma população que até então não era
atendida pela banda larga fixa." Para tanto, as ações
de marketing transmitem a idéia de que a Claro não
é só uma empresa que vende aparelho celular e
serviços de voz, mas também internet, banda larga,
mobilidade e modems de acesso para laptop.
Apostando na convergência dos meios, Olivari ex-
plica que um dos focos dos investimentos da Claro
é o aprimoramento dos serviços oferecidos. Um
dos exemplos é o Claro Idéias, que inclui serviços
de interatividade, relacionamento, conteúdo exclu-
sivo, TV e eventos. Entre eles estão o Idéias TV Cla-
ro VideoMaker, Idéias Music Store, Jogos e Vídeos
Download. "Com os celulares de terceira geração,
os clientes têm muito mais velocidade para baixar
arquivos. Assim, estamos dando uma turbinada
nos serviços do Claro Idéias", comenta Olivari.
"Também apostamos na utilização do celular como
ferramenta de localização. Em março lançamos o
Claro Navegador, que transforma o aparelho em



A convergência parece ter invadido o planeja-
mento de marketing da Oi, que tem desenvolvido
estratégias para se posicionar como pioneira na
prestação de serviços convergentes e integrados
no Brasil. A estratégia passa pela divulgação do
Oi Conta Total, pacote que reúne telefonia fixa,
móvel, internet e longa distância, além de ofere-
cer o Oi Velox 2 mega para os pacotes e a gra-
tuidade nas ligações feitas entre os dependentes
do plano quando a franquia acabar.
Depois de lançar a Oi TV Móvel, em novembro
de 2007, a Oi investe agora na comercialização
de seu primeiro serviço de IPTV, com a oferta
de conteúdos de vídeos sob demanda (VOD).
De acordo com a assessoria de imprensa da
operadora, este ano a Oi investirá R$ 50 milhões
no desenvolvimento de novos projetos e patrocí-
nios em marketing de entretenimento, com foco
em moda, cultura, esporte e música.
A expansão dos investimentos será determinada,
entre outros fatores, pelo início das operações
em terceira geração (3G) - que deverá ocorrer
até o final do segundo trimestre - e a implemen-
tação da portabilidade numérica, que começará
a ser oferecida em agosto em algumas cidades
e evoluirá gradualmente até o início de 2009.
Entre os planos da empresa também está a entra-
da no mercado de telefonia móvel do Estado de
São Paulo a partir do segundo semestre de 2008.
No mercado de varejo, a Oi atua em 16 estados
das regiões Norte, Nordeste e Sudeste (Região

I). Já no mercado corporativo e de longa distância
a companhia opera nacionalmente,
Na era da convergência dos meios, até o final
do ano a Oi espera elevar para 2, l milhões o nú-
mero de clientes de seu serviço Oi Velox. Se a

meta for confirmada, o desempenho represen-
tará um aumento de 40% sobre a base de clien-
tes registrada em dezembro de 2007, quando
770 mil clientes utilizaram o serviço de banda
larga da operadora. Outros 2,9 milhões de con-
sumidores acessaram o provedor Oi Internet
por meio do acesso discado. Já no segmento
de telefonia móvel, a Oi espera encerrar o ano
com 18 milhões de usuários na Região I, o que
significará aumento de 13% em relação ao final
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