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O mercado de marketing pelo ce-
lular e outros aparelhos com aces-
so à internet móvel cresceu 579%
entre julho do ano passado e o
mesmo mês deste ano no Brasil,
segundo Jeff Merkel, diretor de
publicidade móvel do Google. O
executivo explica que um dos mo-
tivos para a alta é o fato dessa mo-
dalidade de propaganda chegar
aos usuários em qualquer lugar e
obter a atenção do consumidor
totalmente focada, o que não
acontece em meios como internet
e televisão. Por isso, grandes em-
presas como Nivea e Unilever
aderiram ao serviço. A ideia é au-
mentar as vendas por meio de

aplicativos para celulares, progra-
mas que oferecem informações ou
entretenimento ao consumidor.

Mas ainda há um obstáculo
para o segmento no país, que é o
número reduzido de smartpho-
nes em uso. Os celulares inteli-
gentes, e que têm acesso irrestri-
to à web móvel, representam so-
mente 3% da base total de apa-
relhos, segundo pesquisa da The
Nielsen Company.

Para driblar essa dificuldade,
a Knorr, marca de temperos
prontos da Unilever, oferece
aplicativos para telefones pré-
pagos por meio de uma parceria
com a Nokia. A Unilever patro-
cina sete modelos de aparelho
que vêm com um aplicativo de
receitas instalado.

Segundo pesquisa feita pela
Navteq, que pertence à Nokia,
100% dos usuários acessaram o
programa de receitas ao menos
uma vez e todos responderam
considerar a marca mais atraente
por oferecer essa opção. Um mi-
lhão de celulares foram vendidos
com a essa funcionalidade. “Que-
ríamos uma ferramenta que não
fosse elitista”, diz Leandro Barre-
to, gerente de Knorr na Unilever.

“Às vezes, a marca quer atingir
a classe C fazendo aplicativo para
iPhone. Mas o telefone da Apple
não representa nem 1% do mer-
cado”, diz Fátima Pissarra, dire-
tora de soluções de mídia da
Navteq Brasil. “Temos de procu-
rar soluções compatíveis com o
mercado brasileiro”.

Além disso, Thiago Moreira,
gerente regional da The Nielsen
Company, lembra que os usuá-
rios do sistema operacional An-
droid, criado pelo Google, utili-
zam mais aplicativos do que os
consumidores que têm o telefone
da Apple. Segundo pesquisa,
93% daqueles que têm um
smartphone com Android usam
aplicativos. Entre os donos de
iPhone, o percentual é de 70%.

No alvo
Além da ação de marketing móvel
ser compatível com o perfil do
consumidor local e estar disponí-
vel para o maior número possível
de usuários, é preciso também se-
guir algumas orientações para o
aplicativo ter sucesso e dar mais

Unilever e Nivea chegam ao celular

“Segundo pesquisa
feita pela Nokia,
100% das pessoas
que utilizaram
o aplicativo de
receitas da Knorr
para celular
passaram a achar
a marca mais atraente

Leandro Barreto,
gerente de Knorr da Unilever

Leandro Barreto, gerente da Knorr, encontrou
no celular uma ferramenta acessível

SUSTENTABILIDADE

Ibama autoriza Amata a explorar madeira da
Floresta Nacional de Jamari, em Rondônia
Foi aprovado pelo Ibama o plano operacional da Amata que dá direito à
empresa de explorar de forma sustentável a Floresta Nacional do Jamari,
em Rondônia, segundo a lei de gestão de florestas públicas (Lei 11.284,
de 2006) . Com isso, a empresa florestal especializada em madeira
certificada, a primeira a ganhar a licitação de florestas, poderá iniciar as
atividades de colheita das árvores selecionadas pelo plano de manejo.

GESTÃO

Oracle deve apresentar Mark Hurd como
novo copresidente a investidores hoje
O presidente-executivo da Oracle, Larry Ellison, deve apresentar hoje
seu novo copresidente, Mark Hurd, ex-presidente da HP, a investidores,
durante conferência de resultados. Espera-se também que Ellison
detalhe o que Hurd fará, à medida que a empresa integra a fabricante
de hardware Sun Microsystems. A HP tentou impedir sua transferência
para a Oracle alegando riscos de quebra de sigilo.

Chris Kleponis/Bloomberg

Aplicativos ajudam a promover de temperos a filtros solares. Parceria com fabricante de aparelhos leva
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do cliente

Segundo a última pesquisa feita
no Brasil pela entidade interna-
cional Mobile Marketing Asso-
ciation (MMA), em 2008, o po-
tencial de investimento publici-
tário anual da internet móvel no
país é de R$ 85,9 milhões. A en-
tidade prepara, agora, os núme-
ros atuais da pesquisa para
mensurar o tamanho desse
mercado que, segundo Marco
Lopes, diretor da MMA para
América Latina, carece de re-
gras de melhores práticas, uma
das funções para as quais a as-
sociação está no país.

Como o público brasileiro
tem respondido às ações
de marketing pelo celular?
Os consumidores brasileiros são
positivos na resposta à mobili-
dade desde que tenha relevância
para eles. A mensagem precisa
estar associada ao público alvo
ao qual se destina. O mercado
brasileiro tem particularidades
que vão desde o segmento de
SMS até o mais avançado, que
utiliza novas tecnologias.

Qual a principal diferença
desta mídia que deve ser
considerada pelos anunciantes?
Pedir permissão para o consu-
midor para enviar qualquer
tipo de ação de marketing pelo
celular é importante que os
anunciantes saibam que é pre-
ciso. Nesse caso, a linha entre
uma campanha de sucesso e a
invasão de privacidade do pú-
blico alvo é muito tênue. Isso
acontece porque o celular é
muito pessoal.

O que falta para que esse
mercado possa ser melhor
analisado no país?
É preciso estruturar indicadores
e pesquisas de perfil de consu-
midor para saber o tamanho e o
potencial desse mercado no Bra-
sil. Temos apenas os números de
outros países, como os Estados
Unidos, mas a realidade aqui é
diferente. Nos Estados Unidos,
25% das vendas de celulares
correspondem a smartphones,
por exemplo, ou seja, o mercado
lá está bem mais maduro. No

“Linha entre a publicidade
e a privacidade é tênue”
Para associação do setor de marketing móvel, é preciso pedir permissão
ao consumidor antes de enviar uma campanha de marketing pelo celular

ENTREVISTA MARCO LOPES Diretor da Mobile Marketing Association para América Latina

valor à marca, diz Terence Reis,
diretor de operações da Ponto-
mobi, empresa do Grupo RBS fo-
cada em ações de marketing pelo
celular. As empresas que deixam
o aplicativo disponível para
download nos sites dos fabrican-
tes de aparelhos e das operadoras
de telefonia celular devem saber
que, para ser popular entre os
consumidores, é preciso o aplica-
tivo estar na lista dos 25 mais
acessados da loja virtual, seja ela a
da Apple ou do Android. “E ele
tem de estar identificado por uma
atividade que seja de interesse do
público-alvo”, diz.

Uma empresa que usou essa
receita foi a Nivea, que tem um
aplicativo voltado para o protetor
solar da marca, o Nivea Sun. O

programa indica ao usuário qual
filtro solar usar em um determi-
nado dia. O programa localiza
onde o usuário está situado e che-
ca a previsão do tempo para aque-
le ponto. No perfil, o usuário indi-
ca o tipo de pele e outras informa-
ções como sexo e idade, para que a
indicação atenda às necessidades
daquele usuário. Por fim, o apli-
cativo informa em quanto tempo
o filtro solar deve ser reaplicado e
oferece a opção de acionar um
alarme quando chegar o horário.

Na semana de lançamento, o
aplicativo ficou entre os 18 mais
baixados no ranking dos progra-
mas gratuitos mais acessados na
Apple Store. Na mesma época, foi
o número um na lista de softwares
na categoria saúde. ■

■ CRESCIMENTO

579%

Aumento do mercado de
marketing móvel no país
no último ano

■ POPULARIDADE

70%

Porcentagem de usuários de
iPhone que utiliza aplicativos

■ PROMOÇÃO

1milhão

Número de celulares vendidos
com aplicativo da Knorr

entanto, em termos de desen-
volvimento de aplicativos, o
Brasil não deve nada ao que
acontece em outros países.

Como o mercado tem reagido às
práticas sugeridas pela MMA?
Temos que proteger a experiên-
cia do consumidor. No início do
ano passado fizemos o primeiro
documento de melhores práti-
cas de marketing móvel do país.
As marcas do setor tem interes-
se em difundir isso e não temos
visto resistência por parte do
mercado em adotar essas re-
gras, que incluem o pedido de
permissão para envio de uma
campanha, por exemplo. ■ C.P.

Henrique Manreza

Marco Lopes, diretor da Mobile Marketing
Association para América Latina: temos
que proteger a experiência do consumidor

Murillo Constantino

“O celular é uma
mídia muito pessoal,
por isso é importante
que o usuário tenha
facilidade para
deixar de participar
de uma campanha

CARREIRA

HP anuncia chegada do vice-presidente
para serviços tecnológicos
Luciano Corsini é o novo responsável pela área de serviços tecnológicos
da companhia no país. Corsini atuou por 15 anos na EDS, agora
HP Enterprise Services, e por dois anos na HP Brasil como diretor de
negócios e outsourcing, na divisão de serviços. Antes de ser vice-
presidente, o executivo atuou na Qualicorp, corretora e administradora de
benefícios na área de saúde, como diretor de Tecnologia e Operações.

REDES SOCIAIS

Microblog Twitter reformula site
e acrescenta recursos
O microblog Twitter, que registra em média 370 mil novos usuários por
dia, reformulou seu site para facilitar a descoberta de novas informações.
Entre as melhorias, estão a possibilidade de integrar vídeos do YouTube
e outras formas de conteúdo, exibidos em um novo layout de aba dupla.
Evan Williams, presidente-executivo do Twitter, espera que o novo site
faça do Twitter um recurso de informação melhor.

Jack Plunkett/Bloomberg

programa de receitas até pré-pagos
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