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Eles têm literalmente na mão 
um mercado potencial de mais 
de 150 milhões de usuários. Mas 
ainda estão tateando quanto à 
melhor forma de atingi-los. A 
busca de um formato vencedor 
para a publicidade em celulares, 
capaz de cativar os donos dos 
aparelhos e chegar aos grandes 
anunciantes, norteou os deba-
tes e apresentações do Mobile 
Marketing Forum (MMF), rea-
lizado entre 24 e 26 de março 
no hotel Sofitel, em São Paulo. 
O evento foi organizado pela 
Mobile Marketing Association 
(MMA), que trabalha para esti-
mular o crescimento do marke-
ting móvel e suas tecnologias 
associadas. A entidade tem mais 
de 700 companhias filiadas em 
40 países. 

Mike Wehrs, presidente e 
CEO da MMA, fez a abertura 
do evento com uma mensagem 
de otimismo, ao lembrar que 
o setor, em âmbito global, não 
vem sendo impactado de forma 
negativa diante da atual crise 
econômica. Todos os painéis, 
palestras e discussões foram 
permeados pela premissa de que 
o potencial e o crescimento dos 
mercados emergentes dão muito 
fôlego ao segmento, que conta-
biliza 4,1 bilhões de receptores 
no mundo.

Michael Becker, vice-presi-
dente executivo de desenvol-
vimento de negócios da iLoop 
Mobile, dos Estados Unidos, 
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mostrou cases recentes de ações 
de mobile marketing no mercado 
norte-americano, que registrou 
em 2008 um aumento de acesso 
à internet via celular de 27% — 
no Brasil, o índice estimado foi 
de 10%. De acordo com Becker, 
o desenvolvimento da modida-
de passa necessariamente pela 
ampliação dos acessos móveis à 
web. “Cerca de 70% das ligações 
para os serviços de atendimento 
ao consumidor são feitas inicial-
mente pelo celular. Essa é uma 
excelente oportunidade para ar-
mazenar os dados desse cliente e 
depois poder fazer o follow up”, 
disse Becker. 

Um momento emblemático 
do fórum aconteceu quando, no 
segundo dia, os organizadores 
tentaram identificar o perfil dos 
presentes no auditório. Ninguém 
se apresentou como anunciante. 
Quase todos os participantes 
eram profissionais de agências 
digitais, veículos ou provedores 
de serviços, além dos jornalis-
tas que cobriam o evento. Se 
o número de linhas ativas no 
País evidencia as promissoras 
possibilidades de publicidade 
em telefones móveis, a falta de 
interesse de quem pode viabili-
zar o negócio preocupa. Foi con-
senso entre os principais players 
do mercado que a ausência de 
padrões de formatos, produção 
e entrega atrasa o crescimento 
esperado dos investimentos em 
publicidade móvel.

“O mercado de mobile hoje 
é uma confusão. Se não é claro 
para a gente, imagina para o 
cliente. O setor ainda é desorga-
nizado”, disse André Frota, vice-
presidente do Future Group, 
um dos integrantes do último 
painel realizado na quarta-feira, 
25, que também teve a parti-
cipação de Renato de Paula, 
diretor regional da Ogilvy One; 
Leonardo Xavier, sócio-diretor 
da Pontomobi; Fabricio Bloisi, 
CEO da ComperanTime; e João 
Montes, gerente internacional da 
MKTM, agência de publicidade 
portuguesa especializada em 
marketing mobile que abriu seu 
primeiro escritório em São Paulo 
na terça-feira, 24. 

“Precisamos estruturar ofer-
tas mais simples. O desafio é 
esse. SMS, bluetooth, internet 
móvel... O que é isso para os 
anunciantes?”, afirmou Xavier, 
da Pontomobi. Em uma compa-
ração com o mercado publici-
tário digital, ele acredita que o 
mobile marketing atingirá os 4% 
do bolo publicitário que a inter-

net tem hoje em menos tempo 
do que a web levou para chegar 
lá. “A demanda já existe. Hoje 
há muito mais vendedor do que 
comprador aqui (no fórum). 
Mas isso vai mudar.”

Uma demonstração efetiva 
de resultados também encabeça 
a lista de prioridades do mer-
cado. Para Alberto Leite, CEO 
da Supportcomm, a aferição e a 
qualificação do alcance da mídia 
permitirão provar a eficiência do 
celular como veículo. “A unifor-
mização dos modelos de negó-
cios é essencial para escalonar 
o mobile advertising”, opinou. 
De Paula, da Ogilvy, endossou 
o pensamento. “O dia em que 
chegarmos a uma solução sim-
ples de ROI a coisa vai decolar. 
Se você trabalha por resultado, 
o budget é infinito. Se preciso, 
tira-se dinheiro de uma área e 
coloca-se em outra”, disse.

Quem paga a conta?
Outra questão que dominou 

as discussões da quarta-feira no 

fórum foi: quem paga a conta do 
anúncio no celular, o anunciante, 
a operadora ou o próprio cliente? 
Para Abel Reis, presidente da 
AgênciaClick, há um pensamen-
to de mídia aberta contagiando 
anunciantes no Brasil no que diz 
respeito à gratuidade da men-
sagem veiculada nos sistemas 
móveis. “A mídia digital — e 
móvel — traz uma oportunidade 
de pensar diferente; é preciso ter 
a iniciativa e oferecer algo pelo 
qual o consumidor possa pagar 
para ter acesso e participar de 
uma experiência”, afirma Reis, 
completando que as marcas não 
são apenas estampas e que não 
é necessário levar ao anunciante 
a obrigação de pagar 100% do 
valor de entrega.

Já Kleber Tolezani, CTO da 
agregadora PMovil (dona do 
serviço de ringtones e truetones 
Toing, entre outros), acredita 
que as ações de mobile marke-
ting têm de gerar utilidade para 
o usuário e não apenas expor 
a marca. Para ele, o usuário 
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brasileiro já paga caro demais 
pelo serviço para ter de pagar 
também por ações de marketing. 
O executivo diz que o mobile 
tem de ser visto como um meio 
e que “não adianta fazer uma 
ação promocional e cobrar R$ 
15 por ela”. Segundo Tolezani, 
o SMS deve ser usado com in-
teligência para que não ocorra 
o desgaste sofrido com o e-mail 
marketing.

Em outro momento, Alberto 
Magno, da M1nd, ao apresentar 
suas soluções de transmissão de 
TV ao vivo pelo celular — cases 
com a TIM, em eventos como 
carnaval carioca, XGames, SPFW 
e o TIM Festival de 2008 —, 
destacou que o número de 4,3 
milhões de usuários (no caso 
do TIM Festival) só foi atingido 
por se tratar de uma transmis-
são gratuita ao cliente bancada 
pela empresa. “A juventude que 
acessa a internet e que vai fazê-
lo pelo celular não paga pelo 
conteúdo; o anunciante é que 
vai ter de pagar.”

No último dia do fórum, 
a MMA lançou o primeiro 
manual  brasileiro de condutas 
para publicidade em celula-
res. Intitulado As Melhores 
Práticas no Trato com o Con-
sumidor, tem como principal 
intuito proteger a privacidade 
dos usuários. “O crescimento 
do mercado só é sustentável 
se mantivermos o consumidor 
como centro principal de nos-
sas preocupações”, afirmou 
Frederico Pisani Massamor-
mile, chairman da MMA para 
a América Latina. 

O guia inclui ainda instru-
ções técnicas relacionadas a 
formatos e fornecedores para 
diversos tipos de ações basea-
das em SMS e regras e políticas 
das operadores de telefonia 
móvel. Vivo, Claro, TIM e Oi 
apoiaram as normas. (JF)

Manual de 
boas maneiras

iPhone: mocinho ou vilão?
Ninguém questiona que o iPho-

ne revolucionou a telefonia móvel. 
Da interface dos aparelhos ao incrí-
vel aumento no trânsito de dados, 
o celular lançado por Steve Jobs 
criou novos parâmetros para o ne-
gócio e tornou-se referência singu-
lar. Mas esse excesso de influência 
é positivo para o mercado? Alguns 
convidados do MMF defenderam 
que a busca pela excelência do 
padrão iPhone atrapalha a transfor-
mação dos celulares em um meio 
de massa para os anunciantes. 

Eddie Callaghan, da Jinny 
Software, diz que é preciso olhar 
além do hype do iPhone na hora 
de criar aplicativos, promoções ou 
anúncios para aparelhos móveis. 
“Temos 4 bilhões de celulares 
no mundo e apenas 17 milhões 

de iPhones. A verdade é que o 
acesso à internet por celulares 
continua muito baixo”, afirmou. 
Para ele, quanto mais avançada 
a tecnologia maior a restrição de 
acesso. “Um anúncio não deve 
ser desprezado porque parece 
simples demais ou entediante. 
Dependendo do seu público-alvo, 
pode ser a maneira correta de 
enviar a sua mensagem.” 

Fernanda Magalhães, gerente 
da Mobext, disse que uma das 
premissas da empresa para o 
mercado móvel é a abrangência 
da maior quantidade possível de 
aparelhos. “Nas nossas iniciativas 
em mobile, a taxa de clique do 
usuário de aparelhos slim é muito 
maior do que a de usuários de 
iPhone ou smartphones”, revelou. 

Samantha Jones, coordenadora de 
negócios do UOL, já havia demons-
trado resultados parecidos em sua 
apresentação. 

Do lado do iPhone, Ado Fon-
seca, CEO da Mobimarket, e Elisa 
Calvo, do Terra, reafirmaram 
que o foco principal das ações 
de suas companhias no mercado 
de celulares continuará sendo os 
usuários do aparelho da Apple e 
dos smartphones. “O iPhone é 
uma revolução sim. Nosso foco é 
o mercado A/B. E esse mercado 
vai ser touch”, afirmou Elisa, em 
referência à interface do iPhone. 
“Esse é um mercado de inovações. 
Temos sempre que pensar no 
próximo passo, achar uma solu-
ção que possa causar impacto”, 
concordou Fonseca. (JF)

MM 1352 pg42.indd   42 27/3/2009   15:47:46

Text Box
Foto

Text Box
Matéria

Text Box
Matéria

Text Box
PARENTE, Edianez; FURTADO, Jonas. Marketing na palma da mão. Meio & Mensagem, São Paulo, ano 30, n. 1352, p. 42, 30 mar. 2009. 




