
Mobile marketing conquista espaço 
 
A Okto, empresa desenvolvedora de serviços de comunicação e marketing baseados em 
tecnologias móveis, é responsável por soluções que movimentam um tráfego médio de 50 
milhões de transações por mês, distribuídas entre clientes de grupos de mídia, agências, 
corporações, portais de conteúdo e operadoras de telefonia móvel.  
 
O volume de transações tarifadas, SMS, MMS, acessos a sites móveis, WAP Push e Bluetooth, 
aumentou de 200 milhões para 300 milhões em 2007 – um crescimento de 50%.  
 
Outro motivo para a Okto comemorar é o crescimento de 100% do faturamento. Na carteira 
de clientes, com 197 organizações, estão Unibanco, Credicard Citi, Dell, Gol, Coca-Cola, 
Submarino, SBT, Band, Record, Playphone e TIMWeb, entre outros, além de todas as 
operadoras brasileiras de telefonia móvel, que contribuíram para atingir o faturamento de R$ 
30 milhões, em 2007.  
 
Em 2008, a expectativa é de que as mídias móveis conquistem ainda mais espaço nas 
agências, de olho no aumento do retorno de investimentos. “A constante troca para aparelhos 
mais avançados por parte dos usuários e os casos de sucesso das empresas com o uso de 
aplicativos móveis favorecem novos modelos de negócios, utilizando tecnologias inovadoras”, 
antecipa a CEO da Okto, Ann Williams.  
 
 A executiva ainda acrescentou que, para manter a excelência desses projetos, o número de 
colaboradores cresceu mais de 100% em 2007.  
 
A performance da Okto superou a expansão do mercado brasileiro de mobilidade.  
 
Em 2007, a base nacional de usuários encerrou o ano com mais de 120 milhões de telefones 
celulares, sendo que os tráfegos de mensagens, P2P (person to person, ou seja, de um usuário 
para outro) e o A2P (application to person), juntos, movimentaram somente no Brasil seis 
bilhões de torpedos, de acordo com o portal Teleco. É como se todo habitante da Terra 
disparasse um SMS no ano.  
 
Analisando o segmento A2P (application to person), em 2007 a Okto foi responsável por 30% 
do tráfego nesse nicho, que respondeu por 1,2 bilhão de mensagens. Projetos de 
interatividade de emissoras de TV, promoções, jogos, downloads e ações de relacionamento 
com equipes de vendas são algumas das iniciativas que têm fomentado o setor A2P e os 
planos da Okto.  
 
Para 2008, a empresa almeja elevar esse percentual, ampliando o portfólio de clientes com as 
agências de publicidade e propaganda.  
 
Caçadores de Prêmios Aymoré é uma das diversas ações de ação de mobile marketing 
desenvolvida pela Okto. Serão distribuídos mais de 90 milhões de pin codes nas embalagens 
de produtos Aymoré no País.  
 
A Okto é a responsável pelas interações entre os usuários e as operadoras, bem como pela 
estratégia de mobile marketing envolvida. A agência Euro RSCG e a Promosorte também são 
parceiros desse projeto.  
 
O pin code deverá ser enviado via SMS para 49210. As participações acontecem até outubro 
de 2008 e entre os prêmios estão 100 iPod Shuffle de 1Gb.  
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