
Diretor executivo da Mobile Marketing Association para a América
Latina (MMA),Terence Reis é uma das maiores autoridades da região
quando se trata de mobile marketing. Nesta entrevista à MARKETING
ele mostra como estão sendo dados os primeiros passos dessa nova
ferramenta de comunicação aqui no Brasil e quais são as medidas e
ações necessárias para desenvolvê-la até que nosso mercado atinja a
expertise de outros países na utilização dessa técnica; como Inglaterra
e Espanha. Uma dessas ações promovidas pela MMA é a realização de
eventos que possam levar mais informações sobre mobile marketing
ao mercado, caso do Mobile Marketing Fórum Latín America, orga-
nizado pela associação e que ocorreu entre os dias 24 e 26 de março
no Hotel Sofitel, em São Paulo. Trata-se de uma série de eventos or-
ganizada pela MMA em São Paulo, Cingapura, Nova York e também
na Europa. No caso do Brasil, o MMF São Paulo representa uma das
mais completas experiências de aprendizado e de relacionamento da
indústria ao oferecer uma agenda compacta com palestras, mesas-
redondas e os mais recentes casos de estudo de marcas, operadoras
e agências. Entre os palestrantes, nomes de peso da área no mundo,
como Mike Wehrs, CEO mundial da MMA, que reúne mais de 700
companhias em todo o mundo, e Michael Becker, VP executivo da
iLoop Mobile, uma das agências responsáveis pelas ações de mobile
marketing da campanha do presidente americano Barack Obama.





MARKETING - Quais os países que melhor utili-

zam essa técnica?

REIS - As referências mais fortes que temos são
Inglaterra e Espanha. Nessa última, os empre-
endedores começaram a utilizar o mobile mar-
keting muito cedo, o que acabou alimentando as
agências e o mercado em geral com informações
importantes, resultando em diversas ações com
os anunciantes. Os Estados Unidos começaram
atrás, mas já têm muitos cases bacanas sendo
produzidos por lá. Falam muito do Japão, mas não
considero o país uma referência para o mercado
ocidental. É um outro mercado, com estrutura,
usuários e modelo de negócios diferentes.

MARKETING - Que panorama você pode fazer
entre o uso do mobile marketing nesses países e
no Brasil?
REIS - Esses países possuem uma estrutura di-
ferenciada e, para começar do básico, possuem
uma concentração de usuários com celulares
pós-pago maior que no Brasil, um maior desen-
volvimento tecnológico e um nível educacional
mais elevado. Só essas três condições são sufi-
cientes para colocá-los na frente do nosso país
no uso do mobile marketing. Aqui, por exemplo,
80% dos celulares são pré-pagos. Porém, não é só
isso. Não só no Brasil, mas em todos os países da
América Latina, é preciso que sejam resolvidas

questões quanto a modelo de negócios e regras,
a fim de tornar essa mídia mais madura, como já
é a internet, onde as condições de compras de
mídia para agências e anunciantes são mais cla-
ras. O próprio preço de celular e suas tarifas, nos
países mais avançados, são mais acessíveis.

MARKETING - E como resolver essas questões?
REIS - Na verdade já estão sendo resolvidas, pro-
gressivamente. Hoje, passado o primeiro trimes-

tre do ano, as condições para o uso do mobile
marketing por agui são melhores do que no início
do segundo semestre de 2008, por exemplo. Te-
mos empresas que atuam de modo ativo e aca-
bam dando suporte e apoio para essa discussão,
oferecendo novas alternativas. E temos o interes-
se e boa vontade das operadoras em estudar e
viabilizar o que for possível fazer em mobile mar-
keting dentro das condições atuais que temos no
Brasil. O que precisamos é de tempo para que as
principais questões sejam resolvidas e o setor se
desenvolva.

MARKETING - Quanto tempo?

REIS - Gostaria de encerrar 2009 e, ao olhar para
trás, ver que questões referentes a modelos de
negócios estejam resolvidas; questões essas que
dependem de nós, mais comerciais e técnicas.
Gomo dizer aos anunciantes como eles podem
comprar, quem eles podem atingir, quando eles
podem esperar a entrega dos serviços, quais re-
sultados podem obter. A partir desse momento,
atingiremos um nível de maturidade satisfatório.

MARKETING - Além dos modelos de negócios,
você disse que algumas regras também precisam
ser desenvolvidas. Que regras são essas?
REIS - A nossa principal preocupação é definir
melhores práticas no trato com o consumidor. Na

mente dele, pode ser um problema
dizer que o mobile marketing po-
derá atingi-lo a qualquer hora do
dia, onde ele estiver. Isso pode ser
levado como uma invasão de priva-
cidade e confundido.'Com um spam,
principalmente em relação ao SMS,
uma das principais ferramentas uti-
lizadas pelo setor. Assim, as melho-
res práticas que queremos estabe-
lecer no mercado são as seguintes:
como podemos abordar o consumi-
dor e de que forma podemos obter

autorização para enviar ações de mobile marke-
ting, autorização essa que deve ser obrigatória;
como essa informação deve ser tratada posterior-
mente ao seu envio; quais os tipos de ações que
podemos oferecer ao consumidor final; e quais as
mecânicas adequadas para se chegar até ele.

MARKETING - Alguns especialistas dizem que
2009 será o ano do mobile marketing. Você con-
corda com isso?
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REIS - Espero que seja, mesmo. Mas não em volu-
me financeiro e sim em adquirir uma maior maturi-
dade a fim de desenvolver o setor aqui no Brasil.

MARKETING - Mas em volume financeiro há esti-
mativas que dizem que esse mercado movimen-
tou cerca de R$ 150 milhões no ano passado e
que deverá crescer em torno de 50% neste ano...
REIS - Esses números são polêmicos. Não exis-
tem dados oficiais. E são polêmicos porque para
se chegar a esse valor a definição de mobile mar-
keting abordada não está de acordo com a reali-
dade do mercado. Ai incluem-se
outras opções de ações via celular
que não são exatamente mobile
marketing, como, por exemplo, um
SMS recebido após efetuar alguma
compra com cartão de crédito. Isso
é uma ferramenta de marketing,
sem dúvidas, mas quando falamos
em mobile marketing nos referimos
ao investimento em publicidade no
celular. E é esse número que bus-
camos avaliar para dimensionar o
tamanho do mercado.

Pelo que estamos acompanhando, quem testa
gosta dos resultados e passa a usar o mobile mais
regularmente, pois é uma mídia que permite uma
interatividade mais criativa, relevante, bem seg-
mentada e que gera resultados concretos.

MARKETING - De que forma o mobile pode se in-
tegrar com outras disciplinas da comunicação?
REIS - O mobile marketing é uma mídia que pre-
cisa ser integrada, pois, pela própria natureza do
celular, consegue potencializar todas as outras
disciplinas da comunicação, como marketing di-

MARKETING - A MMA tem esses números?
REIS - Ainda não. Estamos organizando uma
pesquisa para chegar a um número oficial, até
porque para desenvolver melhor esse mercado
precisamos saber onde estamos pisando, Mas o
mercado especula que em 2009 o mobile marke-
ting deve gerar algo entre R$ 40 milhões e R$ 45
milhões no Brasil.

MARKETING - Esses valores já levam em conta o
atual cenário de crise econômica?
REIS - A crise ainda não é um problema grande
para o mobile marketing no Brasil, pois se trata
de um mercado pequeno. Quando você apresen-
ta uma nova tecnologia, temos as empresas que
estão dispostas a testar, as que testaram e con-
tinuam a usá-la, as que testaram e deixaram de
usar, e as que esperam os resultados de outras
companhias para usar. No mercado de celular,
especialmente no mobile marketing, estamos li-
dando com as empresas que estão testando. Não
conseguimos atingir ainda todos os anunciantes
que gostariam de testar, lemos um espaço para
trabalhar, independentemente de crise, mesmo
sabendo que esse cenário reduz as verbas des-
tinadas atestes,

reto, promoções, branding etc. Mas essa via tem
que ter mão dupla. Não é só o profissional da
área compreender as outras mídias e oferecer o
serviço da melhor maneira possível, mas também
quem está do lado de lá enxergar o mobile mar-
keting e entender de que forma o celular pode
potencializar os seus negócios,

MARKETING - Que empresas praticam o mobile
marketing no Brasil com eficiência?
REIS - Unilever, Fiat, Nestlé, Coca-Cola, Moto-
rola.., Há mais algumas praticando a disciplina
e já obtendo resultados. Aliás, empresas essas
que sabem como o uso do celular é importante
na comunicação e, por isso, dão apoio para as
agências que cuidam de suas verbas.

MARKETING - Já existem cases relevantes na

área no Brasil?

REIS - Sim, São cases que se destacaram por
terem usado uma variedade de ações no celu-
lar, integrando diversas mídias, não se limitando
apenas a um e-mail. Há um case muito legal da
FBiz para Seda Tteens e outro da Pontomobi para
Skol Beats. Esse de Seda Tteens, por exemplo,
é uma ação criada para a nova linha de cabe-
los da Unilever, que visava atingir garotas entre
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12 e 17 anos, ação essa realizada em parceria
com a Nokia, após ser detectado que essa era
a marca de celular top of mind para esse públi-
co. Entre diversos pontos, o case gerou o celular
Nokia S200 Pink, totalmente dentro do conceito
de Seda Teens. Jun-
to com o celular,
havia uma senha
onde a adolescente
passava a ter aces-
so a um conteúdo
exclusivo no site da
marca, tanto pela
web como no wap.
A campanha tomou
corpo também fora
do mundo virtual,
com os Espaços
Seda Teens em dois
shopping centers
(Morumbi, em São
Paulo, e BH). Diver-
sos outros elemen-
tos fizeram parte dessa grande ação, um dos
maiores investimentos em mobile marketing fei-
tos até hoje no Brasil.

MARKETING - O consumidor brasileiro já está

preparado para receber esse tipo de mensagem

publicitária?

REIS - Sim. Fazendo da maneira correta e envian-
do a ele algo que realmente seja relevante, com
certeza ele terá interesse. Como já disse ante-
riormente, o que ele não quer é receber sparn.

MARKETING - E como fazer para segmentar ao
máximo, para evitar desperdício de verbas?
REIS - Posso tentar autorização por meio de um
site, pedir um cadastro antes, ou posso pegar
uma base previamente autorizada das operado-
ras, onde identifico as preferências de cada usu-
ário, Se eu sou uma marca, posso cruzar dados
com quem está utilizando o meu site. Isso varia a
cada disciplina,

MARKETING - Quais são as principais iniciativas
da MMA para a América Latina e especialmente
para o Brasil?
REIS - Em toda a América Latina, e isso inclui
o Brasil, claro, estamos abordando, em primeiro
lugar, a questão de melhores práticas, instruções
e recomendações para o uso do mobile marke-

ting, Temos um comitê de melhores práticas
com o consumidor, cujo objetivo é a publicação
dessas, com validação das operadoras. No País,
temos uma parceria com o IAB Brasil (Interactive
Advertising Bureau) para a publicação de nos-

sas instruções sobre
a publicidade mó-
vel. Também esta-
mos com uma série
de iniciativas com
relação ao uso - de
jogos para celular.
E estamos planejan-
do ações relaciona-
das a outros temas,
como bluetooth e
serviços financeiros.
Esse é o lado da ge-
ração de conteúdo.
Já no lado promocio-
nal e educacional,
promovemos even-
tos nos quais busca-

mos levar mais informações ao mercado.

MARKETING - A consultoria ABI Research acre-

dita que o mercado de mobile marketing pode

atingir US$ 24 bilhões em 2012. Você acredita

nesse salto, sendo que hoje estima-se que o se-

tor não movimenta ainda US$ 5 bilhões em todo

o mundo?

REIS - E complicado falar em números, até por-
que a ABI não divulga a metodologia que usa.
Pode até ser, mas eu acho que o crescimento vai
depender dos saltos que dará em 2010 e 2011. A
partir daí, sabermos precisar melhor se conse-
guiremos atingir esse patamar.

MARKETING - De que forma o Mobile Marketing
Fórum Latin America, realizado no final de março
em São Paulo, contribuiu para ajudar o desenvol-
vimento do setor?
REIS - Nós sempre desenvolvemos um evento
com foco no aprendizado, a partir do momento
em que trazemos experiências bem-sucedidas
para nosso mercado. No caso do MMF| conta-
mos não só com a participação das principais
empresas da área como também de importan-
tes agências e anunciantes. Além disso, foi uma
grande oportunidade para desenvolvimento de
negócios, pois o networking é constante em um
evento desse porte. m
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2009, o ano do
mobile marketing?

e o que entendemos por mobile mar-
keting for mais do que a realização de
algumas ações pontuais para centenas

ou milhares de pessoas, certamente ainda
não será em 2009 que o mobile marketing se
consolidará como uma ferramenta eficaz e
sólida em nosso país.
E não será por falta de torcida minha. Quero mui-
to que o mobile marketing cresça e aconteça,
pelo simples motivo de que as empresas de nos-
so grupo têm todo o interesse no fortalecimento
desse mercado.

Há razões de sobra para que eu acredite no po-
tencial desse mercado. Em fevereiro de 2009 che-
gamos a 152 milhões de celulares no Brasil; com
exceção dos televisores, presentes em 97% dos
lares brasileiros, não existe nenhum outro produ-
to que tenha urna abrangência tão grande e que
por conseqüência gere tanto potencial - e, para
melhorar, potencial dirigido.
Vejo o mobile marketing ainda como um bebê,
ensaiando seus primeiros passos, construindo
sua visão de abrangência, noção de espaço e
usando para isso a tática do erro e acerto. Tenho
visto ações pontuais, muita mídia e curiosidade
sobre o tema, porém pouca efetividade como ca-
nal de comunicação,
Isso se deve em grande parte à seriedade com
que as operadoras encaram a política de priva-
cidade dos seus usuários, não permitindo que

mensagens cheguem ao destinatário sem que
este tenha dado o opt-in. Opt-in é a "expressão
mágica" que diferencia o mobile do marketing di-
gital e da internet. Este é o principal ingrediente
para que o mobile venha a ser, no futuro, algo en-
tre 3 a 5 anos, uma ferramenta altamente eficaz e
capaz de receber parte significativa da verba dos
anunciantes para este meio.
Temos ainda de levai em consideração que a
maioria dos aparelhos celulares utilizados hoje
em dia não tem capacidade tecnológica para re-
ceber mensagens em formatos mais modernos,

como MMS - eles se resumem a receber e
efetuar chamadas e SMS, Esse é um cená-
no que provavelmente será diferente daqui
a poucos anos, já que a renovação do par-
que de celulares ocorre em média a cada
18 meses. Será urna mudança gradativa,
que precisa ser acompanhada de perto
para se ter uma idéia clara do real alcance
das campanhas que serão criadas.
No momento em que houver essa transfor-
mação, o mercado como um todo ganhará
com o novo modelo e todos terão benefí-
cios, O primeiro a lucrar será certamente

o usuário, pois terá uma série de vantagens para
autorizar previamente o recebimento das mensa-
gens. As agências e os anunciantes também te-
rão ganhos, porque saberão com precisão com
quem estão falando e se a mensagem realmente
alcançou seu objetivo, através do cruzamento de
dados; e nós, que trabalhamos como provedores
de soluções e agentes dessa transformação, tam-
bém, porque conseguiremos usufruir de um novo
mercado, muito mais dinâmico e de retorno com-
provado. Ai sim, poderei dizer com segurança
que o ano do mobile marketing chegou ao Brasil
para valer. H
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