
nfim chegou o momento da
internet ganhar mobilidade.
Nunca antes se debateu
tanto as possibilidades e as
experiências dos usuários de
celulares com a web móvel.

A entrada da tecnologia 3G tem sido
considerada para muitos um divisor de
águas, visto que, somente agora, a banda
larga passa a permitir que esses
dispositivos sirvam como ponte de acesso
para uma vivência virtual.

Levantamento da Cisco e da IDC
mostra que o Brasil tem avançado entre
os campeões em acessos via banda larga
celular. Segmento que, segundo pesquisa
feita pela consultoria, em dezembro de
2007, representou 4% dos acessos feitos
por brasileiros, contra 3,4% em junho do
mesmo ano. Essa marca aproximou o
País dos líderes latino-americanos.
Argentina e Chile que têm taxas de 5%.

Ainda de acordo com o estudo, até
2010, 15 milhões de conexões serão
feitas via banda larga, sendo 3 milhões
por meio de celular. Outro relatório
divulgado pela Predicta, consultoria
especializada em marketing digital, mostra
que o acesso via celulares e PDAs
passou de 79 mil, em setembro de 2007,
para mais de 212 mil em fevereiro de
2008. E somente nesse mês o iPhone
representou um crescimento de 33%.

Claudia Woods, diretora de estratégia
e inteligência da Predicta, explica que
esses dados confirmam a teoria de que
no Brasil o dispositivo móvel tem uma
conotação diferenciada em relação aos
outros países. "Depois da televisão, o
celular é a segunda tecnologia de massa.
Vários estudos mostram que os

consumidores brasileiros elegem esse
objeto como status perante a sociedade".

Mais do que status o celular também
serve para abrir portas a um mundo antes
desconhecido para muitos. E pensando
nisso, operadoras, fabricantes e
geradores de conteúdo estão indo à luta
para marcar presença nesse mercado.

O evento World Web Expo Forurn,
organizado pela Converge Comunicações,
realizado em São Paulo, em março,
reuniu os gigantes do mercado nacional:
TI M, Vivo, Nokia, Abril, Google, MySpace,
entre outros. Entre vários debates, o
consenso foi que mais do que web 2.0 ou
mesmo 3.0, a internet móvel será o
grande "boom" dos próximos dois anos.

"A web móvel será a principal ponte
de conexão no Brasil. E isso não ficará
restrito às classes mais altas. Já há
sinalizações de que as faixas C e D terão
participação significativa nesse cenário",

cometa Fábio Freitas, gerente da Vivo.

Prateleira
A Vivo, em parceria com a Motorola e

a Microsoft, passou a oferecer desde abril
aos seus clientes o uso ilimitado do
Windows Live. O serviço inclui os
aplicativos Messenger, Hotmail e Spaces
por uma mensalidade de 8,90 reais e
independe do pacote do usuário, pré-
pago ou pós-pago.

No primeiro caso, o custo será
debitado automaticamente dos créditos
disponíveis, sendo que o aplicativo só
funcionará enquanto houver saldo. Para
os clientes pós, o custo virá na próxima
fatura e, no caso dos planos Controle, o
valor será descontado dos créditos
remanescentes. "É um caminho sem volta

44 TI I N S I D E R I L D E 2 0 0



que nem sabemos aonde via parar",

filosofa Freitas.
Outro casamento oficializado pela

operadora foi com o site Yahoo!. As

empresas desenvolveram urna ferramenta
de busca específica para os celulares da

Vivo, um serviço permite aos usuários

realizarem download de conteúdo incluindo
notícias, imagens, músicas, vídeos, games,

informações financeiras, previsão do tempo
e, futuramente, a localização de mapas e
cinemas. "Queremos proporcionar o

máximo de experiências aos nossos
clientes", diz Freitas.

Na onda de interatividade com as

comunidades virtuais, a TÍM, no começo
do ano, anunciou parceria com o Google,

Através do portal WAP da operadora os
usuários podem assistir aos vídeos do

YouTube por meio de
síreaming sem a

necessidade de fazer _
download. Quarenta

modelos da operadora possuem

plataforma para suportar a operação. O
custo do serviço ê de 1,50 real por

Mbyte de conexão mais impostos. No
entanto, as empresas negam que a

união seja um prenuncio da entrada da
operadora de telefonia na plataforma

Android, sistema operacional do Google
que, baseado em código aberto para
celulares, dará liberdade a qualquer um

para desenvolver o seu conteúdo.

Mas por enquanto a menTna dos
olhos da operadora é o TIM Studio. Por

meio dele os usuários produzem e
compartilham seus conteúdos via web
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móvel, um serviço que estimula a
comercialização, ou seja, o gerador
(usuário) dispara o que foi produzido
(vídeo, música, imagens) e outro usuário
interessado paga para fazer o download.

Para cada conteúdo comercializado
a TIM contabiliza ao cliente o valor de
0,15 centavos, e já chegou a reembolsar
cerca de 3 mil reais em bônus para um
único cliente.

''Não basta brigar por preço, as
operadoras precisam ofertar cada vez mais
serviço de valor agregado", defende Gustavo
Mansur, gerente de marketing da TIM.

Fermento
Junto com as operadoras, os

fabricantes estão fazendo a sua parte,
caso da da Nokia que desenvolveu o Ovi.
portal que integra a interface da web ao
seu dispositivo móvel. Através dele, os
usuários têm à disposição ferramentas de
músicas, vídeos e TV, fotos, games.
mapas, entre outros.

O Gartner estima que este ano a
publicidade online no celular alcançará a
receita de 2,7 bilhões de dólares, ante 1,7
milhão de 2007. Para atingir essas metas,
a consultoria diz que as operadoras terão
de vencer vários obstáculos, entre eles
convencer os assinantes a aceitarem ser
abordados pelo seu terminal com
campanhas e vendas de produtos.

Outro desafio é mostrar a empresas
como bancos e shopping centers, que a
mídia celular tem grande potencial para
atrair o consumidor com campanhas
direcionadas. Isso, segundo analistas do
Gartner, estimula os consumidores, que
durante um trajeto podem entrar numa
loja ou restaurante, atendendo a apelos
da mídia,

Segundo dados divulgados, em
março, pela Nielsen Mobile, 23% dos
assinantes de celular norte-americanos
foram expostos a algum anúncio em
seuseparelhos no período de 30 dias.
Dos que tiveram contato com a
publicidade, 50%, ou seja, 28 milhões
de pessoas responderam a pelo menos
um dos contatos.

"O mobile advertising (publicidade)
ainda está se desenvolvendo no mundo,
principalmente no Brasil", comenta
Heloise Ticianelli, gerente de novos
negócios da Evermidia, agência de
marketing interativo,

Para Heloise, a grande dificuldade das
operadoras, geradores de conteúdo e
clientes, é convencer seus consumidores
a mudarem de cultura. "Muitos ainda
pensam que estão sendo invadidos",

É exatamente isso que a Mobile
Marketing Association (MMA), entidade
responsável por determinar diretrizes e
moldes de ações de publicidade via
celular, faz. Com cerca de 500 membros
e presença em 40 países, entre
fabricantes de aparelhos, operadoras de
telefonia, agências de propaganda,

Federico Pisani Massamormile, CEO
da Hanzo, desenvolvedora de produtos
para mídia móvel, e membro do MMA,
explica que tratar o usuário do celular da
mesma maneira que trata na web
convencional não funciona. "A interação e
a segmentação são os pontos de partida
para que tanto a operadora quanto o
anunciante dêem certo nesse
investimento". E complementa: "A
ferramenta opt-in serve justamente para
que o cliente, ao receber um conteúdo/
propaganda, tenha condições de aceitar
ou não. Ser invasivo é retroagir nesse
mercado'', afirma.

Mas o cenário vislumbra caminhos
positivos, TIM e Vivo anunciaram que a
partir do segundo semestre irão
intensificar as ações de mobile marketing.
"O mercado de advertising precisava
amadurecer e as operadoras buscaram
formas de se tornar mais atraentes para
os anunciantes, afastando a idéia de
publicidade invasiva. Fora isso, até então,
não havia forma de medir o impacto das
ações. Agora, as operadoras já
desenvolveram métricas apropriadas",
defende o gerente da Vivo.

O representante da TIM concorda:

anunciantes e empresas agregadoras (que
fazem a ponte entre as operadoras e os
anunciantes ou veículos), o MMA percorre
o mundo para discutir como a publicidade
pode ajudar e não atrapalhar a relação
entre usuário e fornecedor.

"Os usuários receberão publicidade
segmentada de acordo com o perfil
de cada um, e não será de forma
invasiva", garante.

Estudo realizado pela Hanzo corr
300 CEOs e diretores de marketing
brasileiros, descobriu que 50% dos
consultados já conhecem o mobile
marketing; 35% analisa com mais
acuidade a possibilidade de agregar c
serviço como fonte de comunicação; e
15% já planeja estratégia de veiculação
ainda em 2008.

Massamormile, da Hanzo, explica
que uma das formas de perceber se um
país está crescendo o crescimento da
mídia web móvel é medir baseado na
porcentagem que as operadoras
conquistaram com SVA (serviço de valor
agregado, em inglês), aquilo que não
inclui voz. "Em 2007, o Brasil fechou
com 8% em SVA, enquanto a Europa
foi 25%, Estados Unidos 17% e Ásia
36%, Muita coisa precisa ser feita. No
entanto, há indícios que esse número
dobre até 2009", prevê.
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