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Prometido como a "bola da vez" para 2008, o marketing para dispositivos móveis chega no 
momento em que os resultados começam a aparecer. Concretizadas algumas experiências, a 
exibição de resultados é agora a arma do setor em formação para comprovar o potencial da 
plataforma como ferramenta de comunicação e aumentar a adesão por parte dos anunciantes. 
"É senso comum que chegou o momento de nós, profissionais, difundirmos nosso aprendizado 
e conhecimento para marcas e agências com o objetivo de evangelizar profundamente o 
mercado", afirmou Renato Virgili, recém-incorporado à área de mobile da AgênciaClick, 
durante o 1º Fórum Mobile +. Realizado pela Converge, o evento aconteceu na semana 
passada e contou com a presença de executivos de agências, anunciantes, fabricantes e outros 
atuantes do setor. 
 
De acordo com Virgili, os desafios para o ano que vem consistem em descobrir, de fato, quem 
são os clientes das operadoras, mostrar ao anunciante como funciona a integração das 
diversas tecnologias dispo níveis, encontrar a linguagem ideal para falar com os clientes e, por 
fim, eleger as melhores técnicas de mensuração para que haja a padronização não apenas dos 
formatos, mas também das formas de medir os resultados. "Estamos hoje vivendo uma gama 
de oportunidades como ocorreu na época da pré-bolha da internet. Precisamos aproveitar esse 
período para experimentar e tirar as dúvidas da cabeça dos anunciantes" acredita Adilson 
Batista, vice-presidente da Wunderman. Para o executivo, além do foco em conteúdo é preciso 
que as agências olhem para o futuro de agora em diante, ou seja, em vez de olhar para os 
modelos de aparelhos trabalhados até então, é preciso buscar informações sobre os futuros 
lançamentos com os fabricantes para já pensar os novos recursos e tecnologias. 
 
Seu discurso é compartilhado por Marcelo Castelo, sócio-fundador da F.biz, para quem é 
extremamente necessário que os anunciantes parem de encarar os investimentos em mobile 
como jobs e tratem o assunto como parte integral da verba publicitária. "Simplificar as ações 
ao máximo, integrando interatividade e relevância, é ponto-chave para que também possamos 
vender projetos por maiores valores investindo melhor o dinheiro dos anunciantes", disse 
Castelo. 
 
Os cases de sucesso também estão começando a pipocar, a fim de ajudar na corrida pela 
catequização. Leonardo Xavier, diretor da PontoMobi, por exemplo, mostrou como R$ 100 mil 
podem se transformar em grande retorno para uma marca. Esse foi o investimento destinado 
ao evento Skol Beats 2008. Em dois meses e com cinco formas diferentes de comunicação pelo 
celular, a campanha registrou números como: 25 mil visitas ao site desenvolvido para os 
celulares no período de três dias, 10,2% de taxa de clique em banners colocados nos portais 
móveis das operadoras de telefonia e cerca de 13,6 mil downloads de conteúdo por meio de 
uma ação feita por bluetooth em cinco faculdades da capital paulista. "Mais de 190 mil pessoas 
foram impactadas de forma interativa. Ao oferecer conteúdo e focar na audiência correta, a 
marca consegue conversar com o público e ter certeza de que a resposta está sendo positiva", 
explica. 
 
A Nokia, em conjunto com a Unilever para promover a marca Seda, também atesta a eficiência 
do marketing utilizando os celulares. Nesse caso, em vez de ações publicitárias diretas a 
empresa desenvolveu um aparelho customizado exclusivo para as adolescentes com músicas 
embarcadas, pingentes para enfeitar o telefone e apelo na cor rosa. De acordo com Fátima 
Pissarra, da área de propaganda móvel da Nokia, as vendas superaram em quatro vezes as 
estimativas iniciais e, nesta semana, a fabricante lançará uma nova versão do produto. 
"Alguns mitos que envolvem essa mídia estão sendo derrubados. Hoje, não dá mais para dizer, 
por exemplo, que o celular não é um meio que oferece experiências ricas. Os exemplos estão 
aí para mostrar que é uma ferramenta muito eficiente de comunicação", diz. 
 
CONSUMIDOR 
 
Dizer que o consumidor está no controle não causa mais espanto. No entanto, segundo Claudia 
Woos, diretora de tecnologia da Predicta, quando se trata de uma mídia íntima, como o 



telefone celular, a tendência é que os usuários sejam cada vez mais egoístas. "Esse 
consumidor faz o que quer, na hora que quer, não aceita interrupções e não se sente mal por 
isso. Para abordar esse tipo de consumidor é necessário pregar, essencialmente, o diálogo e a 
transparência", comenta. 
 
Segundo dados coletados pela Predicta com seus clientes, apostar em ações aos fins de 
semana pode ser um ótimo caminho para atingir os públicos desejados com ações em 
celulares. "Constatamos que, durante a semana, o acesso à internet é feito praticamente pela 
banda larga fixa, mas, nos fins de semana, o acesso móvel cresce de maneira substancial", 
conta Claudia. O relatório levantado pela empresa aponta ainda que o usuário de internet 
móvel visita, em média, 1,7 página por navegação, enquanto os de internet fixa registram 
média de 2,2 páginas. Os donos de iPhone oferecem melhor expectativa, já que esse número 
salta para 2,7 páginas nesses casos. "Isso mostra que, quanto mais amigável e prazerosa a 
navegação, mais tempo o consumidor passará conectado", analisa Claudia. 
 
Durante o evento, também foi levantada a questão sobre a falta de estudos que mostrem a 
receptividade dos usuários brasileiros de telefonia pela publicidade móvel. De acordo com 
Fátima, da Nokia, as empresas estão em constante contato com seus consumidores, mas a 
aceitação é clara, pois só interage quem deseja e não há nenhum forma de invasão. "Até 
então, também era cedo para promover esse tipo de pesquisa, uma vez que sem a experiência 
prática as opiniões não variam muito e não mostram qual a realidade. Agora é o momento de 
apostar nisso", comentou. 
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