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Herbert Gris e um grupo de
amigos saíram do cinema e
decidiram tomar uma cerve-
ja. A dúvida era o local. Em
vez de sair por aí, de bar em
bar, Herbert tirou o iPhone
do bolso, tocou no ícone da
Heineken e estrelinhas verdes
indicaram no mapa as opções
de bares mais próximos. Em
seis meses, outras 17 mil pessoas com
um aparelho igual ao de Herbert bai-
xaram o software e agora também po-
dem fazer o mesmo. Ainda é um grupo
pequeno se comparado aos quase 170
milhões de celulares existentes no País.

Herbert trabalha na Femsa e há qua-
tro anos é o responsável por todos os ne-
gócios que envolvem a marca Heineken
no Brasil, da produção na fábrica à pro-
paganda. Além da página virtual com
notícias sobre a Liga dos Campeões da
UEFA, patrocinada pela cervejaria, a fi-

Por Thiago Borges

lial brasileira mantém um site interativo
no qual faz promoções para seus clientes
- como distribuição de ingressos para
ver filmes do James Bond, por exemplo.
Apesar de ações ousadas na web, foi a
primeira vez que Herbert e a Heineken
investiram em marketing no celular.

De um ano para cá, o mercado mu-
dou - e a opinião dele também. A expan-
são da telefonia 3G (terceira geração)
aumentou o consumo dos recursos pro-
piciados pela banda larga móvel. Cerca
de 18 milhões de brasileiros acessam a
web pelo celular, sendo quase cinco mi-
lhões via 3G. A consultoria Teleco apon-
ta que até o primeiro trimestre do ano os
celulares dessa geração respondiam por
menos de 2% da base total do País, mas
já eram responsáveis por 12% da receita
de serviços das operadoras.

Ao mesmo tempo, os fabricantes
lançaram novos modelos de smartpho-
nes - aparelhos em que a internet é o

que interessa. O Gartner registra: de
abril a junho, as vendas mundiais
de celulares convencio-
nais caíram para
285 milhões de
unidades (6%
a menos) que
um ano atrás),
enquanto os
telefones inte-
ligentes subiram
para 41 milhões de
unidades (+27%).

O iPhone, da Apple, se
transformou em um marco na telefo-
nia móvel, domina 13,3% do mercado
mundial e praticamente dita tendências
aos concorrentes. Na América Latina, o
celular de Steve Jobs deve abocanhar um
sexto dos sete milhões de smartphones
que devem ser vendidos este ano. Se-
gundo a Pyramid Research, em 2014 os
latinos comprarão 48 milhões de smart



phones de diferentes marcas e modelos.
Com o desembarque do iPhone no
Brasil, em julho do ano passado, Her-
bert comprou o seu. Era um telefone
diferente de tudo que havia no merca-
do e com uma loja criada unicamente
para vender aplicativos feitos para ele
- a Apple Store. Herbert percebeu a
chance de associar a marca Heineken,
40% mais cara que as principais con-
correntes e consumida majoritaria-
mente pelas classes A e B, a um produto
que até hoje é para poucos. E ele optou
por uma nova ferramenta do mobile
marketing: os aplicativos para celular.

O iPhone não chamou somente a
atenção da cervejaria. André Frota, só-
cio e vice-presidente da agência Future
Group, montou uma equipe para de-

18 milhões
de brasileiros

acessam a web
pelo celular,
sendo quase
5 milhões

via 3G
senvolver um aplicativo para a Nestlé.
Levou 60 dias para ficar pronto e sair a
aprovação da Apple para ficar disponível
na loja. Desde julho deste ano, quem tem
iPhone pode baixar o "Nestlé Receitas" e

escolher entre três mil opções culinárias,
elencar as favoritas e criar uma lista de
compras com ingredientes necessários.

Antes desse aplicativo, a Nestlé já
usava o celular em promoções via SMS.
Em 2008, a empresa lançou a promoção
"Nestlé torce por você" especialmente
para os fanáticos por futebol. Era só man-
dar por SMS um código que vinha com
produtos da marca e concorrer a cami-
setas de clubes, ingressos para jogos de
futebol e quantias em dinheiro. A Nestlé
distribuiu R$ 7 milhões em prêmios.

Agora a ação é diferente, pois não dá
prêmio e nem pretende aumentar as ven-
das no curto prazo. A ambição é fidelizar
a clientela e Frota quer entender como o
recurso funciona. Por isso, o aplicativo foi
lançado sem divulgação. Nas primeiras



24 horas, o "Nestlé Receitas" já figurava
entre os três mais baixados da Apple Sto-
re no Brasil e em duas semanas atingiu o
volume esperado para três meses,

O aplicativo de receitas alcançou
boas colocações, mas o próprio Frota
admite que o peso da marca ajudou. Não
fosse a Nestlé, provavelmente o alcance
seria menor. A demanda por aplicativos
móveis ainda é restrita no Brasil e o SMS
domina a preferência dos publicitários
quando se pensa em uma campanha
de marketing móvel. Enquanto quase
100% dos 170 milhões de celulares do
Brasil enviam mensagens de texto, há
algo entre 300 mil e 800 mil íPhones no
País (os dados são vagos mesmo, prin-
cipalmente porque o número oficial de
176 mil unidades ignora os que foram
trazidos do exterior).

Há também os similares que vieram
depois que o iPhone popularizou o tou-
chscreen e a internet, mas a estimativa é
mais vaga e os aparelhos ainda não con-
seguiram repetir a façanha de movimen-
tar o mercado de marketing. Portanto
o mercado ainda se restringe a Apple e
profissionais como Frota consideram
um número menor ainda, de cem mil,
que ele acredita ser o total de usuários
que acessam a Apple Store.

SEM SINAL
A primeira ação de marketing via

celular no Brasil foi feita em 2005 por
SMS, De lá para cá, o mercado cresceu
rapidamente e passou a utilizar novos
recursos, como bluetooth, por exemplo,
Em 2007, o setor recebeu R$ l0 milhões
em verba publicitária. No ano passado,
aumentou seis vezes e bateu em R$ 60
milhões, um valor que representa 0,1%
do mercado publicitário brasileiro.

Os publicitários defensores do mar ke-
ting móvel acham que isso pode melhorar
rapidamente. Terence Reis, diretor de mo-
bile marketing da agência interativa Wun-

derman, lembra que o cenário mudou no
último ano com a definição de regras para
ações móveis e a própria disposição dos pu-
blicitários com o segmento melhorou. Mas
ele acha que o SMS ainda é a ação mais efi-
caz, pois consegue atingir um público maior.
Nesse caso, o obstáculo é o preço,

O preço médio de um torpedo no
Brasil (R$ 0,35) é alto se comparado ao

cobrado nos Estados Unidos (equiva-
lente a R$ 0,05) ou Argentina (R$ 0,07),
De acordo com um levantamento da
Teleco, os brasileiros enviam cerca de 11
mensagens por mês contra 388 enviadas
pelos americanos (veja mais na tabela).
Como resultado, apenas 1% dos 170
milhões de brasileiros recebeu torpedos
com propagandas nos últimos três meses.



Apesar dos números, Léo Xavier,
sócio da Pontomobi (agência especiali-
zada em marketing móvel), acha que as
novas lojas de aplicativos dos fabricantes
de celulares devem fortalecer o mercado.
A Apple foi a pioneira e, este ano, RIM,
Nokia, Samsung, entre outras, também
criaram as suas (leia mais nesta edição).

Com elas, qualquer desenvolvedor
pode vender seu produto sem neces-
sidade de interagir com as operadoras,
De qualquer forma, todos os interessa-
dos sonham com a real massificação da
internet móvel no País. Adriano Lima,
gerente de inteligência de mercado da
RIM (fabricante do BlackBerry) para

Os brasileiros enviam 11 torpedos por
mês contra 388 enviados pelos americanos.
Tarifa é sete vezes mais cara aqui do que lá

América Latina, espera que uma parcela
importante da população - especial-
mente das camadas mais baixas - migre
direto para o celular com internet, sem
nem usar desktop ou notebook. Em dois
anos, a banda larga móvel deve ultrapas-
sar a fixa em número de conexões. Em
2013, deverão existir no País 60 milhões
de conexões móveis,

Enquanto isso,' os executivos das
marcas pioneiras se concentram na
tarefa de ocupar um espaço na página
inicial de uns milhares de iPhones, E se
deparam com o principal dilema para
quem aposta em um aplicativo como



ferramenta de marketing: é preciso ser
inédito, mas útil.

Foi exatamente como a SulAmérica
apostou no iPhone. A empresa de seguros
e previdência tem mais de seis milhões de
clientes no País e precisava lançar algo
que unisse todos os seus serviços - desde
o seguro de automóveis a planos de saúde
ou odontológicos -, ainda que o público-
alvo fosse restrito. Praticamente todos os
clientes têm acesso a SMS e essa poderia
ser a opção mais simples. Allan Fonseca,
gerente de marketing direto, decidiu fazer
diferente: "Uma parcela dos clientes quer
mais que isso".

No final de agosto, a SulAmérica
também lançou um aplicativo na Ap-
ple Store e um site para ser acessado via
smartphones. Com esses canais, o asse-
gurado pode marcar consultas médicas,
criar rotas para chegar ao consultório e,
se o carro quebrar, encontrar a oficina
conveniada mais próxima. Em um mês
de operação, Allan contabilizou cinco
mil acessos ao serviço.

Como na SulAmérica, as discussões
na Heineken também incluíam algo fácil
de usar, diferente de tudo que havia no
mercado e que fosse útil para o usuário
tanto na rua como dentro de casa. De
quebra, precisava ser relacionado ao
conceito de responsabilidade social. Foi
esse o pedido de Herbert para a agência
Fischer+Fala!.

No começo deste ano, veio a resposta
da agência de publicidade: a idéia central
inicial foi o localizador de pontos-de-venda
da cerveja, relacionando de bares a super-
mercados. Como a cerveja é distribuída
pela Coca-Cola, Herbert checou com eles
a localidade exata dos estabelecimentos
em três praças: São Paulo, Rio de Janeiro
e Curitiba. Depois de baixar o aplicativo
no iPhone, usuários desses lugares conse-
guem visualizar na telinha o ponto mais
próximo onde a cerveja é comercializada.

Para atender o público caseiro, que
prefere dar um churrasco no domingo,

por exemplo, Herbert pediu também
um recurso já disponível no site da cer-
veja. O Party Makers, criado pela agên-
cia Diretta Web, calcula em segundos a
quantidade certa de bebida e gelo para
uma festa. O sistema seleciona o tipo
de evento, questiona o que será servido,
o número de homens e mulheres con-
vidados, a duração do evento e o local.
Para um churrasco com duração de cin-
co horas para 30 amigos em casa, sendo
metade homens e metade mulheres, o



anfitrião precisa de 112 latinhas de 300
ml e 30 quilos de gelo.

E, em tempos de lei seca e educação
no trânsito, é preciso vender cerveja sem
por em risco a vida dos consumidores.
Por isso, também entrou no aplicativo
uma lista de empresas de táxi que ope-
ram na região onde o celular está. Com
um toque, o usuário alterado chama um
carro para o levar embora.

Em março, o aplicativo da Heineken
entrou em funcionamento. Assim como
Frota, que fez o "Nestlé Receitas", Her-
bert dispensou a divulgação maciça. Co-
municou apenas um mailing restrito de
formadores de opinião, como bloguei-
ros. Logo na primeira semana, graças
ao burburinho, foram feitos cinco mil
downloads - o que colocou o aplicativo
na lista dos dez mais baixados em todo o
mundo. Faltava medir os resultados.

EFEITO MENSURÁVEL
Além de estarem ao alcance de um

toque dos usuários, um benefício en-
contrado pelas empresas que optam
pelos aplicativos móveis é a possibili-

Em dois anos, a
banda larga móvel

ultrapassará a
fixa e, em 2013,
o Brasil deve ter
60 milhões de
conexões móveis

dade de se calcular o resultado daquela
ação. No caso de publicidade ou de sites
móveis, não há um código IP para cada
celular e os dados ficam nas mãos das
operadoras. Mas quando se trata de um
aplicativo, tudo muda. Frota, da Future
Group, por exemplo, pode saber quais as
receitas preferidas de um determinado
grupo de usuários.

A precisão é bem ilustrada pela
Tecnisa, que investe 18% de sua verba
para anúncios em novas mídias e até
já vendeu apartamento pelo Twitter. A
construtora também está no iPhone e

começou a sentir os efeitos. Denílson
- Novelli, gerente de negócios eletrônicos
da construtora, em julho último a com-
panhia lançou um aplicativo móvel que
já foi baixado mil vezes.

Por se tratar da venda de apartamen-
tos, a ação tende a ser ainda mais restri-
ta. O. interessado busca um imóvel de
acordo com o tamanho, a localização,
o preço e o estágio da obra. Como op-
ções, ele tem na palma da mão a oferta
de apartamentos de 65 empreendimen-
tos - na planta ou em construção - em
14 cidades do Brasil.

Na tela do celular, o usuário amplia
as plantas, confere as fotos da obra e
as condições de pagamento. Também
checa o que há nas redondezas, como
comércios, escolas e serviços públicos.
Se quiser, pode inclusive falar direta-
mente com um corretor. Desde que foi
lançado, 17 pessoas interessadas usaram
o aplicativo e acabaram contatando um
corretor. Ninguém comprou, mas todos
estão negociando.

Por enquanto, Herbert sabe que
os usuários mais ativos do aplicativo
de sua cerveja moram em São Paulo.
Quando ele lançar versões para mode-
los de outros fabricantes deve começar
a pensar em métricas para estudar os
hábitos de consumo dos consumidores
de Heineken.

Em agosto, a Femsa estendeu o apli-
cativo a mais 24 cidades de 15 Estados
brasileiros. Agora os bebedores de Hei-
neken encontram, via celular, mais de
mil pontos-de-venda da cerveja. A in-
tenção é voltar à lista de mais baixados
da Apple Store e virar mania em outros
smartphones. A idéia, inclusive, já foi
apresentada para a matriz em Amsterdã
e é questão de tempo para que seja ex-
portada para alguns dos mais de 70 pa-
íses nos quais a cervejaria está presente.
Um bom motivo para Herbert come-
morar tomando mais uma cerveja.



A GUERRA DO DOWNLOAD
No final de setembro o mundo se vol-

tou mais uma vez para a pequena Cuperti-
no, cidade de 50 mil habitantes localizada
no Vale do Silício (Califórnia, EUA). Steve
Jobs anunciou que a loja de aplicativos da
Apple atingira, 14 meses após sua inaugu-
ração, a marca de dois bilhões de downloa-
ds - mais de meio bilhão só no último tri-
mestre. Jobs resumiu, sem modéstia: "Nós
reinventamos o que você pode fazer com
seu celular"

De fato, uma das grandes mudanças
provocadas após o lançamento do iPhone
foi a criação de um espaço para venda de
aplicativos. Hoje, a loja da Apple tem mais
de 85 mil ofertas para 50 milhões de usuá-
rios em 77 países. Mais de 125 mil desen-
volvedores estão aptos a fazer outras cente-
nas de milhares de aplicativos como esses.

A consultoria Yankee Group aponta
que, em quatro anos, uma corrida do ouro
deve ocorrer no mercado móvel. Somente
nos Estados Unidos devem ser baixados
6,7 bilhões de aplicativos em 2013. Três a
cada quatro deverão ser gratuitos. Mesmo
assim, o segmento deverá gerar uma recei-
ta de US$ 4,2 bilhões.

Os concorrentes de Jobs já notaram
o potencial de venda desse tipo de servi-
ço e se apressaram em lançar suas lojas. A
Nokia, maior fabricante de celulares do
mundo, criou a OviStore. Samsung e LG
também montaram suas barraquinhas. E a
Sun, criadora da linguagem Java, também
quer uma parte desse bolo.

Em junho, a companhia - que foi
• comprada no começo do ano pela Oracle

- anunciou a Java Store. O anúncio foi
feito durante o JavaOne, evento que anu-
almente reúne desenvolvedores em São
Francisco (EUA). James Gosling, criador
da linguagem, declarou durante o evento
que a loja da-Apple é um negócio secundá-
rio, quase um erro, perto da Java Store.

A Sun tem um modelo ambicioso
porque quer ir além do modelo de qual-
quer fabricante. Inicialmente, os desktops
serão o foco do negócio, mas o objetivo é
dominar os aparelhos móveis. "Essa é uma
das áreas mais interessantes hoje para os
desenvolvedores porque os smartphones
estão se tomando a plataforma ideal para a
internet" disse Jonathan Scwartz, CEO da
Sun. Ele estima que existam 2,6 bilhões de
aparelhos (entre desktops, laptops ou celu-
lares) aptos para rodar aplicativos em Java.

Nem só de download deve ser feita
essa indústria, entretanto. Al Hilwa, dire-
tor de pesquisas de desenvolvimento de
software da IDC, disse durante o JavaO-
ne que haverá uma consolidação no seg-
mento. Os usuários não vão ficar de loja
em loja, por isso o segredo para o sucesso
deve ser atrair as melhores aplicações para
as plataformas.

A proposta da RIM, fabricante do
BlackBerry, põe em prática o conselho de
Hilwa. Para se diferenciar, em abril a RIM
lançou sua própria loja e aposta no con-
ceito de "butique para o smartphone" Os
desenvolvedores enviam os aplicativos e a
fabricante publica apenas os considerados
mais relevantes pelos usuários. Para a RIM,
relevante deve se encaixar em um desses
quatro grupos principais: redes sociais, uti-
litários (como consultas de voos, reservas
de hotel etc), entretenimento e notícias.

A loja mundial da RIM tem 2,5 mil
aplicativos que são pagos com cartão
de crédito pelo próprio celular. A versão
brasileira por enquanto tem apenas os
programas gratuitos, já que ainda não
há um modelo de pagamento adequado
para o mercado nacional. E é aí que en-
tram as operadoras.

Se antes elas ficavam no impasse de
ser apenas um tubo por onde o conteú-
do passa ou serem responsáveis por tudo

que eles consumiam, tudo aponta que
as operadoras devem ficar entre os dois
extremos. Paulo Breviglieri, presidente da
Qualcomm no Brasil, diz que o caminho
é a coexistência entre lojas de fabricantes
e de operadoras. Ou mais: as operadoras
devem distribuir conteúdo para usuários
de diferentes modelos.

A América Movil, que comanda a
Claro no Brasil, já anunciou uma parceria
com a Nokia para oferecer os aplicativos da
OviStore aos seus clientes. A Qualcomm
criou a Plaza Mobile Retail e está em ne-
gociação com operadoras latinas para que
elas utilizem a plataforma para construí-
rem suas lojas horizontais. Breviglieri prevê
fechar os primeiros negócios até o começo
do ano que vera

A tendência é uma oportunidade para
os desenvolvedores, que só nos Estados
Unidos devem faturar US$ 2,9 bilhões
em 2013. Se até então eles sofriam com
as operadoras, que pagam a eles em média
metade do valor de venda do aplicativo,
negociar diretamente para os fabricantes
pode ser mais vantajoso. A Apple garante
retorno de 70% por aplicativo para quem
desenvolveu. A RIM fica só com 20% e
devolve 80%.

Maurício Leal, responsável pela rede
de desenvolvedores da Sun na Améri-
ca Latina, defende a Java Store como
a melhor opção para os brasileiros. A
comunidade Java no País tem aproxi-
madamente 130 mil pessoas. Bruno
Souza, conhecido como "javaman" e um
dos maiores entusiastas da linguagem
no Brasil, vê além: a loja deve se tornar
um meio para que os desenvolvedores
daqui atinjam o público estrangeiro e,
assim, possam fortalecer a plataforma de
exportação de software nacional. Nessa
guerra do download, eles podem ser os
principais ganhadores.
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