
tendência clientes móveis

Impulsionadas pelas perspectivas que desenham
um consumidor muito mais plugado, as empresas
estimulam concentração e união de expertise para
gerar estratégias agressivas

O cliente cada
Oaumento de novas habili-

tações na telefonia celular
(a Anatel registrou 415,9

mil somente no mês de fevereiro e,
ao todo, 152,3 milhões de assinan-
tes, atingindo 79,94% da popula-
ção), atrelado à penetração de
tecnologias cada vez mais inovado-
ras, impulsionará o mercado brasi-
leiro de telecomunicações a gerar
receita de US$ 64 bilhões em 2013.
Segundo a - consultoria Pyramid
Research, os serviços de transmis-
são de dados por plataformas mó-
veis irão alavancar o setor no^ País,
já que a receita média desses servi-
ços por assinante aumentou 50%

de 2007 para 2008. De acordo com o
relatório Mercado de Comunicações
no Brasil, o País faturou US$ 55,8
bilhões em telecomunicações, um
aumento de 7,8% em relação a
2007. "Se mantiver esse ritmo, o
Brasil chegará a 222 milhões de li-
nhas móveis e 109% de penetração
até o final de 2013, o que colocaria
o País acima de mercados como o
do México e da Colômbia", afirma
Fernando Faria, analista sênior da
Pyramid Research e autor do rela-
tório. Além disso, segundo estudo
da Fundação Getúlio Vargas, a
FCV, as operadoras móveis, in-
cluindo prestadores de serviço, for-
necedores de equipamentos e
fabricantes de aparelhos celulares,
contribuíram com R$ 69,4 bilhões
para a economia brasileira, o equi-
valente a 2,39% do PIB.

Neste cenário que se desenha oti-

mista, o mercado de marketing mó-
vel ganha força e se apoia no excelente
momento para reforçar a discussão
do tema mobile de forma mais ampla
e estruturada. Associações que reú-
nem empresas para fomentar parce-
rias e negócios, padronizar métricas e
boas práticas, e alinhar os interesses
de operadoras, integradoras, agrega-
doras e produtoras de conteúdo -
como a Mobile Marketing Association,
a MMA, e a Associação de Marketing
Móvel do Brasil, a AMMB -, estão sen-
do decisivas para a consolidação do
setor. "Com a evolução das condições
de base do mercado (parque tecnoló-
gico, familiaridade do usuário e au-
mento do uso dos recursos) e o
gradual amadurecimento das condi-
ções de negócios (modelos comer-
ciais , regras, educação de anunciantes
e agências), acreditamos na tendên-
cia de crescimento deste setor, que



conta hoje com mais de 50 empresas
especializadas", aposta Terence Reis,
diretor da MMA.

Luiz Santucci, presidente da
AMMB, também tem boas perspec-
tivas para o mercado, que, segun-
do ele, cresceu 45,92% no último
ano. A pesquisa da ABI Research
indica que o mercado global de mo-
bile marketing deve saltar de US$
1,8 bilhão, movimentado em 2007,

panhas de mobile marketing base-
adas em SMS, batizado de As
Melhores Práticas no Trato com o
Consumidor lançado recente-
mente pela MMA -, promete orien-
tar o setor por meio de uma
compilação de práticas aceitas pelo
mercado de marketing móvel. Ele
contém regras e políticas das ope-
radoras de telefonia móvel e do
acordo entre membros represen-

grandes avanços e quebra de para-
digmas, segundo Ivan Rysovas, di-
retor de negócios e tecnologia de
mídia.

Para tornar mais eficiente a inte-
ratividade com o cliente por meio
dos aparelhos móveis, Henrique
Vieira, diretor de planejamento es-
tratégico da BC Interativa - agên-
cia de marketing digital da holding
Total On Demand, pertencente ao

vez mais móvel
para US$ 24 bilhões em 2013. "No
Brasil, teremos crescimento apoia-
do em implementações de projetos
diferenciados e com novos forma-
tos", afirma. Para Santucci, o mer-
cado ainda não deslanchou por
falta de regulamentação do setor e
de regras claras quanto à política
de preservação da privacidade do
consumidor. "Estamos vivendo um
boom no mercado de celulares e o
mais importante: na forma como
as pessoas interagem com eles.
Mas hoje ainda é complicado ela-
borar uma campanha para disposi-
tivos móveis. Não existe uma
estratégia definida para a mídia
celular", pondera Marcelo
Oliveira, diretor de tecnolo-
gia da Mobx.

Entretanto, o guia brasi-
leiro de implementação e
desenvolvimento de cam-

tantes do ecossistema de mobilida-
de sobre questões relativas à
regulamentação. "O principal de-
safio é alcançar um modelo conso-
lidado , aceito e colocado em prática
por agências e anunciantes", com-
pleta Luciano Vaz, diretor de mí-
dia interativa da Fischer América.
Ainda que as ações de mídia celu-
lar representem um percentual tí-
mido no faturamento da agência,
ela estima aumento expressivo
para este ano, que irá depender da
maturidade e estruturação do mer-
cado. Assim como na Fischer
América, o setor de mobile repre-
senta uma pequena parcela do fa-
turamento da DPZ, mas já se notam

Grupo Total -, aposta no entrelaça-
mento de quatro estratégias: con-
teúdo relevante + formato updated
+ situações inusitadas que falem
direto com os consumidores + fer-
ramentas. "Em um ano no qual a
preocupação com a crise mundial
está presente em quase todos os
ambientes, acreditamos que as
ações já estáveis, com resultados
comprovados, têm maior chance
de deslanchar, ou seja, o SMS para
ações promocionais, o Bluetooth
para conteúdos personalizados, e a
banda larga móvel, que torna as
experiências de navegação e consu-
mo de dados cada vez mais atraen-
tes, valorizando aplicativos
interativos", conclui Vieira.

Paula Lopes, gerente de marke-
ting da linha Seda, da Unilever, e
Marcelo Castelo, sócio-diretor da
F.biz e eleito uma das
Personalidades Mobile 2008 pela
ClienteSA, relembram o sucesso do
projeto Seda Teens, único case bra-
sileiro premiado em duas catego-
rias no MMA Awards Latam, além
de ter sido ouro no prêmio Abanet/
IAB Brasil. "O meio digital possibi-
litou maior interação do consumi-
dor com a marca Seda Teens. Isso
comprova que quanto mais com-
pleta e alinhada for a nossa comu-
nicação no 360°, melhor a percepção
e lembrança do consumidor", re-
força Paula. Já na Hands, o espaço



publicitário móvel é explorado com
banners que chegam a apresentar
uma taxa de click 12 vezes maior do
que a web. Segundo César S. César,
diretor de estratégia e marketing,
a empresa começou a veicular, no
final de 2008, anúncios em aplica-
tivos e jogos para Iphone. No caso
da MR Promoções, que atua há três
anos com campanhas de mobile
marketing junto a Okto, as previ-
sões para este ano são boas. "Tudo
indica que 70% dos nossos clientes
usem SMS de alguma forma, pois
muitos deles já estão acostumados
com a tecnologia. Certamente,
adotaremos o SMS para estas pro-
moções", analisa Mareia Regina,
presidente da agência.

As operadoras de telefonia móvel,
que têm iniciado um movimento
de popularização dos planos de da-
dos, estão direcionando grandes
esforços para o mobile marketing.

Prova disso é a Oi, que, em 2008,
faturou R$ 533,4 milhões com ser-
viços de valor adicionado (SMS,
downloads de músicas, vídeos e jo-
gos). "A Oi adapta a sua prática de
mobile marketing para entender
quais modelos de campanhas são
de interesse do cliente. Com isso, a
companhia melhora a eficácia do
serviço prestado, tanto para o
anunciante quanto para o usuá-
rio", explica Luis Henrique Castro
Lima, diretor de SVA e desenvolvi-
mento de negócios.

Do ponto de vista tecnológico,
com a vinda do 3C e do Iphone ao
Brasil, pode-se perceber o cresci-
mento de empresas que passaram
a ver os aparelhos móveis como ca-
nais estratégicos. "Este é um ano
em que a tecnologia touch entrará
de vez no segmento, fazendo com
que as possibilidades de interação
sejam mais ricas e em telas maio-



res. As palavras conteúdo e rele-
vância passam a figurar ainda mais
conectadas", prevê Rodrigo
Moretz, gerente de marketing de
relacionamento da Samsung.

A adoção da tecnologia 3G para o
acesso à banda larga móvel, por
exemplo, permitiu a sofisticação
do conteúdo acessado e a disparada
no uso de smartphones. Os dados
do Cartner mostram que o merca-
do de smartphones registrou cres-
cimento de 3,7%, alcançando 38,1
milhões de unidades, sendo que os
modelos inteligentes representa-
ram 12% das vendas totais de ter-
minais móveis. As vendas
mundiais, em 2008, somaram 139,3
milhões de unidades, com expan-
são de 14% sobre o ano anterior.
"Com o aumento de velocidade pro-
porcionado pelo 3C, principalmen-
te em relação ao tráfego de dados,
poderemos fazer o envio de vídeos
e campanhas publicitárias mais
elaborados para os usuários Oi, de

forma inovadora, rápida e simples,
a exemplo do Oi Velox Plug, que
possibilita uma série de novas apli-
cações no mobile marketing", jus-

tifica Lima. No caso
da Claro, o catálogo
de mobile advertising
e marketing traz ser-
viços como o Minha
TV e o Vídeo Maker,
que se tornaram viá-
veis também em fun-
ção da tecnologia 3C.
Já a Navita lançou,

em fevereiro deste
ano, o BBTranslator,
aplicativo que traduz
palavras e blocos de
textos a partir do e-
mail ou browser do
Blackberry. Nesta pri-
meira versão, o sof-
tware está disponível
nos idiomas inglês,
espanhol e portu-
guês, e é gratuito
para os primeiros
usuários que fizerem
o download e instala-
rem o produto. "A
idéia de desenvolver
um tradutor para

smartphones Blackberry surgiu ao
percebermos que a maioria dos
usuários se relaciona com pessoas
de diversos países, seja para assun-
tos pessoais ou profissionais, e o

A RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO

Em tempos de crise, o que as
marcas estão procurando pode ser
sumarizado pelas ações de mobile
marketing. "Por incrível que pare-
ça, a crise está nos ajudando, pois
os anunciantes querem cada vez
mais saber o retorno de suas cam-
panhas e, com o celular, que é uma
mídia digital e controlada, temos
relatórios e resultados para tudo
(quantas pessoas foram impacta-
das, quantas interagiram, etc.)",
avalia Castelo, da F.biz. De fato, a
mídia celular permite mensurar o
retorno sobre o investimento e me-
lhorar as taxas de desempenho das
campanhas de resposta direta que
venham a ser realizadas.

Entretanto, Bicarato, da Taterka,
lembra que pacotes de dados ainda
são muito caros para a maior parte
da população. "Este fato impõe um
filtro econômico muito forte para a
ampliação da base de usuários co-
nectados e com maior poder de in-
teração através de seus aparelhos
móveis." Sandra Martinelli, su-
perintendente executiva de mar-
keting do Grupo Santander Brasil,
que reúne os bancos Santander e
Real, acrescenta. "O maior desa-
fio é atender o consumidor brasi-
leiro, em razão da grande diferen-
ça de renda entre as classes sociais
e dos altos custos para distribuir a
tecnologia."



idioma, muitas vezes, pode ser
uma barreira", conta Roberto
Dariva, diretor-executivo da
Navita.

A chegada do Iphone foi um marco
para a web móvel e, consequente-
mente, para o mobile advertising.
César, da Hands, explica que a pu-
blicidade móvel no País se divide
entre antes e depois do Iphone.
"Para se ter uma idéia, o lançamen-
to deste aparelho foi tão importan-
te que chegamos a registrar um
aumento de dez vezes no acesso ao
nosso portal móvel, apenas no fim
de semana do lançamento. Além
disso, a Hands foi a primeira em-
presa a disponibilizar conteúdo em
formatos para serem acessados ex-
clusivamente por celulares da gera-
ção touch. Desde então, nosso

O FORTALECIMENTO PELAS PARCERIAS

Empresas especializadas em dife-
rentes áreas do mobile marketing têm
se unido para potencializar a atuação.
"É uma tendência normal, já que di-
ficilmente uma empresa conseguiria
trabalhar bem sozinha com m-adver-
tising, Bluetooth, SMS, aplicativos,
etc.", defende César. A união de for-
cas é tanto do lado das operadoras, na
busca da otimização da infraestrutu-
ra para reduzir custos e melhorar as
margens, quanto dos desenvolvedo-
res de soluções, que procuram agregar
atratividade aos planos mais sofistica-
dos, seja dados ou vídeos. A Claro, por
exemplo, apoiou sua estratégia em di-
versas empresas que comercializam
campanhas de mobile marketing, co-
mo Pontomobi, F.biz, Supportcom,
Okto, Compera nTime e Hands. A ope-
radora conta também com parcerias
com desenvolvedores de ferramen-
tas especiais que auxiliam no forne-
cimento de soluções adequadas para
anunciantes. Com a Fazion, criou o
aplicativo do Brasileirão 2008, patro-
cinado pela Rexona (Unilever). Já a
agência Dentsu Latin America tem co-
mo parceira a Pontomobi para os pro-
jetos mobile. A MR Promoções, com
a Okto, acredita que o caminho até as
empresas inicia com a agência de pro-

moção vendendo a idéia. "No nosso ca-
so, a Okto entra com a tecnologia e o
desenvolvimento de soluções para as
propostas", diz Mareia.

"Em um cenário de ampliação de in-
vestimentos, será um caminho natu-
ral fechar parcerias estratégicas com
fornecedores especializados", avalia
Bicarato, da Taterka. Para Rysovas,
da DPZ, a vantagem é poder experi-
mentar novas ferramentas e estraté-
gias. "Uma ação em conjunto é o for-
mato mais apropriado para o avanço
do mercado." Patrícia Fraga, gerente
de multimeios da Petrobras, acredita
ser fundamental o apoio de um forne-
cedor especializado e qualificado para
evitar frustração por parte do públi-
co. A Fischer América busca parceiros
de acordo com as necessidades de ca-
da projeto. "O modelo de parceria com
fornecedores especializados nos per-
mite equacionar os recursos necessá-
rios para a entrega do projeto", afir-
ma Vaz. A russa Isfree, integradora da
Samsung, implementou uma plata-
forma em 2008 e se propôs a ser uma
extensão do departamento de marke-
ting. "O intuito é agregar mais valor
aos nossos consumidores, que repre-
sentam nossa meta primária", aposta
Moretz, da Samsung.

tráfego tem crescido ainda mais, a
uma taxa de 16% ao mês, o que mos-
tra a grande evolução que estamos
vivendo." Segundo João Victor
Martins, gerente de conteúdos da
Claro, além de trazer o Iphone 3G
em primeira mão, a operadora foi
pioneira ao lançar um portal de
conteúdos white label para este
tipo de aparelho e fez ações de mo-
bile marketing para empresas como
Lufthansa, Volkswagen e Banco do
Brasil. "A Claro acompanha sempre
as tendências tecnológicas e pensa
em novas formas de oferecer solu-
ções de mobile marketing ao mer-
cado. Isto não será diferente com as
novas plataformas que estão por
vir", garante Martins.

De acordo com o portal Terra, des-
de a vinda do Iphone ao Brasil, sua
audiência deu um salto expressi-
vo, em torno de 160%. "Isso sem
mencionar o aumento do tamanho
das telas, que tornou a exploração
de conteúdo e da internet móvel
muito mais ilustrativa", reforça
Fernanda Magalhães, diretora da
Mobext, agência de mobile marke-
ting do Grupo Havas. Vieira, da BG
Interativa, afirma que, hoje, o mo-
bile marketing representa 5% do
seu faturamento, mas, devido ao
aumento da base de celulares com
tela grande e de seus recursos, esse



número tenderá a subir. "Enquanto
a tecnologia WAP deixava a cara da
internet mobile muito distante da-
quilo que o consumidor estava
acostumado a ver no computador,
agora a experiência é bem próxi-
ma. E-mails, messengers e hotsi-
tes a qualquer hora. Não importa o
device, hoje a palavra de ordem é
convergência." Para Antônio
Bicarato, diretor de mídia da
Taterka, a chegada oficial do
Iphone marcou uma nova era no
segmento, chamando a atenção
das agências e anunciantes. "Este
movimento fez com que o mercado
de propaganda começasse a olhar
com mais atenção para o universo
mobile e a perceber que as opções
de ações poderiam ir muito além
do SMS e Bluetooth."

Para ir de encontro à expansão
dessas tecnologias, a unidade de
assinaturas da Editora Abril está
desenvolvendo um site mobile, si-
milar ao Assineabril.com, voltado
aos usuários que possuem Iphone e
smartphones. A idéia, segundo
Marcelo Brandão, consultor de ma-
rketing da área de assinaturas, é
desenhar estratégias específicas,
integrando chamadas de assinatu-
ras em todos os ambientes mobile
das revistas da Abril. "Pretendemos
atingir o público usuário de
Iphones e smartphones com reso-
lução a partir de 320 pixels, por
meio de aparelhos como Nokia
N95, HTC, entre outros mais mo-
dernos e com recursos mais apro-
priados para a digitação de nome,
endereço completo e dados de car-
tão de crédito ou conta corrente",
detalha Brandão.

O País também deve estar atento
para utilização de conceitos que já
fazem parte da realidade dos países
europeus e dos EUA, como os jogos
com publicidade (advergaming) e
interações utilizando MMS. "Ambos
deverão ganhar mais força em 2009,
aliados à criatividade típica brasi-
leira", aposta Fernanda, da Mobext.
César, da Hands, complementa. "O
advergaming crescerá bastante,
principalmente com o lançamento
de lojas de aplicações embarcadas

no próprio celular, como no caso da
Apple App Store. Mas o MMS preci-
sa ainda de uma melhora nas fun-
cionalidades para se tornar mais

amigável aos usuários e, principal-
mente, é necessário que a integra-
ção entre as operadoras seja mais
consistente."

COM A PALAVRA, O CONSUMIDOR

O principal desafio está em fazer
a mensagem certa chegar na hora
apropriada e com o consentimen-
to do consumidor, uma imposição
para que o mobile marketing deco-
le. "Devemos elevar o nível de ma-
turidade e conhecimento profun-
do das preferências de cada clien-
te para que a entrega de conteúdo
ou estímulo seja completamente
relevante, deixando claro que não
há spam", diz Vieira. Oliveira, da
Mobx, concorda. "O consumidor es-
tá aberto ao mobile marketing, des-
de que não se torne invasivo. Ele
tem de permitir esse relacionamen-
to. A partir daí, as empresas devem
mostrar que essa interação via celu-
lar pode ser interessante."

Outro ponto é o fato de o consu-
midor ainda não ter noção clara dos
benefícios que a tecnologia bem em-
pregada pode trazer ao seu dia a dia.
Exemplos são descontos, promoções
em lojas e uso de cupons por SMS,

amplamente utilizados no exterior,
segundo João Moretti, diretor geral
da Mobilepeople. Entretanto, se-
gundo Castelo, da F.biz, o consumi-
dor é tão incentivado a usar o celu-
lar para participar de votações, bai-
xar músicas, entre outras finalida-
des, que, cedo ou tarde, ele acabará
aderindo de vez ao aparelho.

Ainda que as operadoras de tele-
fonia, montadoras de automóveis
e os bancos tenham sido os pro-
tagonistas deste mercado, 2009 é
um ano pautado pelo estímulo às
vendas. "Portanto, todo segmento
que vir nas iniciativas de promo-
ção uma oportunidade de relacio-
namento e alavancagem de ven-
das terá no mobile marketing uma
grande ferramenta. Mas cuida-
do: se o consumidor não perceber
a vantagem real, o tiro pode sair
pela culatra. Além da venda não
acontecer, pode-se sair com a ima-
gem arranhada", prevê Vieira.
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