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A rápida adoção de smart phones no 
Brasil, aliada às crescentes ofertas de co-
nexão 3G oferecidas a preços menores, 
terá o poder de elevar à décima potência 
serviços online com os quais já estamos 
acostumados, como redes sociais e com-
paradores de preços. A opinião é do vice-
presidente da agência Fischer+Fala, Ri-
cardo Cavallini. Para ele, a popularização 
tanto dos aparelhos como das conexões 
poderá alimentar campanhas baseada 
no que defendeu como nova fronteira 
da publicidade: o contexto. Coautor do 
livro Mobilize, junto a Leonardo Xavier 
da pontomobi e Alon Sochaczewskie da 
OON Networking, o executivo afirma que 
ações móveis acrescentam benefícios a 
campanhas publicitárias, que ganham 
benefícios, mas admite que escreveu o 
livro como forma de ajudar anunciantes 
e empresas a conhecerem melhor e 
investirem em campanhas móveis. “O 
que muda é ter a internet na mão das 
pessoas”, diz.

Meio & Mensagem — Como você vê a ace
lerada adoção de smart phones no Brasil 
desde o segundo semestre de 2009?
Ricardo Cavallini — Uma coisa interes-
sante que acontece no Brasil é que o 
celular é o novo Nike. Ele tem uma 
questão de status, assim como o Nike 
era há algumas décadas. Então, você 
vê as pessoas economizando os tubos 
e financiando para poder ter um bom 
celular, principalmente nas classes mais 
baixas. Outra coisa que também é um 
fenômeno das classes mais baixas é que, 
como a telefonia ainda é cara, as pessoas 
investem muito em um aparelho que tire 
fotos, toque MP3, com Bluetooth e possa 
ter wi-fi. Fora isso, há a velocidade da 
transição. Há pouco tempo, comprar um 
aparelho que tinha truetone e tela colo-
rida era caríssimo. Hoje, um aparelho 
subsidiado a R$ 1 tem isso. Se fizermos 
projeção, dá para dizer que, em dois ou 
três anos, o aparelho mais barato vai ter 
tudo o que o mais caro tem hoje. Essa 
divisão entre smartphones e telefones 
convencionais tende a desaparecer. 
Tudo vai virar smartphone. Mesmo que 
só metade das linhas troquem de apare-
lho, ainda assim vamos ter mais de cem 
milhões de smartphones. Esse número 
é absurdo. Apesar de termos conexões 
de 100 Mbps, 200 Mbps ou 50 Mbps, a 
grande maioria das pessoas com banda 
larga fixa tem velocidades até 2 Mbps 
ou menos. A popularização do 3G pode 
render um benefício para o consumidor 
maior do que a gente imagina. Ele pode 
substituir a banda larga fixa.

Entrevista

M&M — E que mudanças essa adoção rá
pida tanto de smartphones como planos 
de acesso 3G têm sobre o mercado de 
mar keting móvel?
Cavallini — Se estamos falando que em 
pouco tempo 190 milhões de pessoas 
acessarão a internet pelo celular, a 
primeira fotografia disso é que teremos 
muito mais gente online do que hoje. 
Agora, não acho que seja essa a impor-
tância. A questão não é ter mais gente, 
já que a internet atingiu uma grande 
penetração. O que muda é ter a internet 
na mão das pessoas. Parece 
um jogo de palavras, mas o 
que quero dizer é o seguinte: 
o celular hoje já é interface da 
pessoa com o mundo, com os 
amigos e com informações.

Para dar um exemplo: 
as pessoas pesquisam sobre 
produtos na internet. Isso 
acontece em uma pequena 
escala hoje quando esse cara 
está na rua, no supermercado, 
na livraria ou no bar, mas já é 
forte para um pequeno grupo 
de pessoas que tem celular 
com 3G. As redes sociais 
também são potencializadas à 
décima escala, já que vão para 
rua também. Você ser geolo-
calizado influencia muito nis-
so. Se pudéssemos imaginar 
que você está em um lugar 
e recebe a informação que o 
livro que você está checando 
está mais barato no mesmo 
shopping, isso muda tudo. 

M&M — Tecnicamente, hoje isso já é 
possível.
Cavallini — Sim, isso já existe. São 
duas coisas: uma é que vamos ter mais 
smartphones e vamos ter mais 3G. O 
acesso vai ser resolvido muito rápido. A 
segunda é a informação. Não adianta eu 
ter um smartphone com 3G ou mesmo 
a ferramenta e não existir informação, 
não existir a indicação que existe esse 
livro nessa livraria. Nos últimos anos, já 
estamos “taggeando” a cidade de São 
Paulo e o resto do Brasil. Se eu entrar 
agora no Foursquare, vejo que tem mui-
ta coisa com dicas. Posso descobrir que 
a Hamburgueria (lanchonete próxima 
à agência) tem uma maionese de wasa-
bi que é sensacional. Apesar de o meu 
exemplo ser fora da curva, já que estou 
falando de uma área nobre, quando você 
vai para outras regiões você já percebe o 
quanto está forte no Brasil. Essas coisas 
estão evoluindo em paralelo. 

M&M — Podemos definir a geolocalização 
como a próxima fronteira da publicidade?
Cavallini — Ela já é viável, desde a 
localização baseada em cadastro, em 
GPS ou em trilateração de antena. Isso 
vai ajudar muito no entendimento do 
contexto. O contexto é a nova fronteira. 
Não importa a expressão que a gente 
use, mas o que a gente busca hoje na 
comunicação é ter relevância. Eu não 
empurro mais a minha mensagem por-
que isso é pouco efetivo. As pessoas já 
têm o poder de escolha, têm muito mais 

opção, o tempo dela é limitado. A moeda 
passou a ser a atenção e não adianta eu 
empurrar uma mensagem, preciso atrair 
essa pessoa. Para que eu consiga atrair, 
preciso oferecer algum benefício e, não 
só isso, preciso saber a hora correta e o 
jeito correto de me comunicar com ela. 
Interromper é pouco efetivo.

M&M — A adoção acelerada de smartpho
nes torna obrigatório incluir ações móveis 
dentro de uma campanha publicitária?
Cavallini — Por experiência própria, uma 
boa parte das campanhas teria benefí-
cios reais caso se preocupassem com 
isso e atuassem de alguma maneira no 
ambiente móvel. Acho que é muito mais 
pelas oportunidades perdidas que pela 
obrigação. Com o crescimento na posse 
de smartphones, nas conexões 3G e na 
expectativa dos consumidores, isso, 
sim, vai virar uma obrigação em pouco 
tempo. É o mesmo que aconteceu em 

“O celular é o novo Nike”
1995: era obrigatório ter um site na 
internet? Não, mas era uma oportuni-
dade que esse cara perdia por não ter 
um. Hoje, ter um lugar onde as pessoas 
consigam informações ou se relacionem 
com você é obrigatório, apesar de eu 
não gostar muito do termo.

M&M - O SMS ainda é o rei do mobile mar
keting no Brasil?
Cavallini - Se estamos falando de di-
nheiro e alcance absoluto, sim, ainda é 
o rei, o que não é ruim. Grande parte 
das interações é simples, mais fácil e já 
é tecnologia que o consumidor entende. 
Há uns oito anos havia um preconceito 
de o brasileiro ser burro e pobre e, por 
isso, não usaria o SMS. Era um pensa-
mento extremamente preconceituoso 
por que partia de premissas erradas. 
O brasileiro usa muito porque ele com-
para entre o custo de um SMS e o de 
uma ligação de voz. O custo-benefício é 
muito maior e ele teve muito incentivo 
para usar, com promoções, programas 
de TV (como Big Brother e Domingão 
do Faustão). O SMS é muito interes-
sante para uma série de interações, 
inclusive para campanhas consideradas 
tradicionais (como substituir o envio 
de uma carta para sorteio por uma 
mensagem de texto).

M&M — Mas, na comparação com outros 
países, o SMS ainda é muito caro no Brasil.
Cavallini — Tudo no Brasil é caro. O Big-
Mac é mais caro, o iPod é o mais caro, o 
SMS é o mais caro. Acho que nada disso 
impede a evolução do mercado. A maior 
barreira, hoje, é a informação... O prin-
cipal entrave para o mobile marketing 
é o conhecimento. E quando falo sobre 
isto, não é do lado dos consumidores, 
mas de agências e anunciantes.

M&M — Como se resolve isso?
Cavallini — Assim como outros fenô-
menos do ambiente digital, acho que 
parte do consumidor. O consumidor 
muda e os anunciantes têm que se 
adaptar, cobram as agências, que co-
bram as produtoras, que cobram os 
veículos e a cadeia vai acontecendo. 
Você tem ali um processo de oferta e 
demanda que parte do consumidor. 
Há outra coisa que é a necessidade de 
agências e anunciantes terem uma in-
teração mais rica, mais profunda e que 
gere engajamento com o consumidor 
e, para isto, eles têm que buscar solu-
ções novas e inovadoras. Isso também 
acelera a necessidade de olhar para o 
ambiente móvel. 

Para Ricardo Cavallini, vice-presidente da Fischer+Fala,  
o contexto é a próxima fronteira da publicidade móvel
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1431, p. 50, 18 out. 2010.




