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Desde que ganharam escala 
colossal em grande parte do 
mundo, os telefones celulares 
têm aparecido como objetos de 
testes e estudos por todas as 
empresas que, de alguma forma, 
desejam travar um diálogo direto 
e produtivo com os consumido-
res. Se há algum tempo, porém, 
o que se via eram experimenta-
ções isoladas de utilização, agora 
é possível encontrar importância 
estratégica nesse canal como 
ponto de contato. 

De acordo com uma pesquisa 
apresentada pela Mobile Marke-
ting Association durante o fórum 
realizado pela própria entidade 
na cidade de Los Angeles, hoje 
o marketing feito para os dispo-
sitivos móveis já conta com uma 
verba própria dentro do budget 
das empresas americanas. 

Em média, segundo o levan-

Marketing mobilizador
Telefones celulares ganham importância estratégica entre empresas dos mais variados segmentos
Mariana Ditolvo, de Los Angeles*

Telas do game desenvolvido pela Ginga Mobile para Carefree: interatividade cor de rosa

pretendem providenciar para 
breve. Os aplicativos também já 
vêm sendo bastante utilizados, 
sendo que 61% das companhias 
já experimentaram o formato e 
27% ainda pretendem fazê-lo”, 
conta Johnson. 

Ainda de acordo com a pes-
quisa, 46% das ações que tive-
ram como destino a mídia móvel 
foram executadas por agências 
digitais, enquanto 25% passa-
ram pelas mãos de uma agência 
especializada em mobile. Sobre 
os resultados obtidos, 53% das 
empresas se disseram satisfeitas, 
21% muito satisfeitas e apenas 
17% afirmaram não terem obtido 
sucesso nas ações veiculadas nos 
dispositivos móveis.

A exemplo do que já ha-
via acontecido no Brasil com 
o lançamento do Fiat Punto 
exclusivamente pelo canal mo-

Criado para consagrar os 
melhores cases mundiais de 
marketing para dispositivos 
móveis, o MMA Global Awards  
2010 chegou à sua sexta edi-
ção com três vencedores da 
América Latina, tendo sido 
dois deles brasileiros. Na ca-
tegoria de produtos, a Future 
Group levou o troféu máximo 
com a ação “Receitas Nestlé”, 
enquanto a Ginga Mobile 
sagrou-se a grande campeã 
da categoria Inovação com um 
case para Carefree. “Integrar 
de forma simples o celular e 
o cinema, que é uma mídia 

de certa forma desvalorizada, 
foi o segredo do sucesso para 
essa ação”, conta Pedro Del 
Priore, diretor executivo da 
Ginga Interativa. “Sem contar 
que o apoio e aprovação da Jo-
nhson & Johnson foram funda-
mentais para que a proposta 
fosse adiante”, acrescenta. 

O case consistia em um 
jogo no qual a plateia presente 
em salas de cinemas de São 
Paulo encarnava o papel de 
uma fada madrinha que saía 
destruindo abóboras através 
de comandos executados 
pelos telefones celulares. 

Segundo Del Priore, cerca de 
800 mil pessoas foram impac-
tadas pela ação no espaço de 
um mês e meio. 

Ao todo, 19 cases da Amé-
rica Latina chegaram às finais 
do prêmio, sendo que o nú-
mero de inscritos - um total 
de 42 - superou em cerca de 
10% a quantidade vista no ano 
passado. Desses, 13 brasileiros 
estavam concorrendo em oito 
categorias. Se considerado o 
mundo todo, o número de ca-
ses participantes em 2010 foi 
de 331 contra os 259 inscritos 
na edição passada. 

Prêmio global contempla dois brasileiros

e meio, a fabricante derrubou a 
premissa de que apenas produ-
tos de baixo valor agregado po-
deriam ser comercializados com 
sucesso através dos telefones 
celulares. “Hoje os produtos que 
mais vendemos pelos celulares 
são os laptops. A Gartner estima 
que, até o final de 2013, cerca de 
12,5% das vendas ‘online’ serão 
efetuadas pelo telefone celular. 
E eu não tenho por que duvidar 
disso”, comentou Eve Richey, di-
retora da área de mobile da Dell. 
“Sem contar que é óbvia a aceita-
ção dos consumidores ao mobile 
marketing, o que deve fazer com 
que isso se torne realidade muito 
em breve”, acrescenta. 

Fora dos domínios da 
propaganda

Neste mundo onde tudo pa-
rece caminhar para a conexão 
via celular, não há limites nem 
restrições para a entrada de 
toda e qualquer pessoa para 
o universo mobile. Prova viva 
foi a participação do ator e 
produtor Jamie Foxx — con-
sagrado por sua atuação como 
Ray Charles no cinema — e a 

revelação de que ele próprio 
tem planos agressivos para 
explorar a mídia móvel. 

Discretamente, Foxx contou 
ter montado sua própria empre-
sa de produção de conteúdo, 
pela qual pretende levar diver-
são e inovação para a indústria 
do entretenimento. “Tenho 
certeza de que o que estou pre-
parando será revolucionário. É 
sério”, disse, por teleconferên-
cia, esquivando-se de detalhes. 
O ator revelou, porém, que pre-
tende, por meio da plataforma 
móvel, ultrapassar os limites das 
mídias tidas como tradicionais. 
“Hoje em dia eu carrego uma 
câmera para todos os lugares e 
com frequência estimulo con-
versas com diferentes tipos de 
pessoas. Dessa forma é possível 
captar o que acontece de mais 
natural e assimilar o que as pes-
soas comuns pensam”, diz. 

Para o ator, nunca foi tão 
importante estabelecer esse tipo 
de conexão com os fãs, já que a 
fama é cada vez mais imediata e 
passageira de forma que se não 
ficar claro o que o artista está 
fazendo de sua vida e de sua 

carreira, não demora nada para 
que ele caia no ostracismo.

Infantil
Ainda no que se refere a 

conteúdo, Anita Stewart, vice-
presidente sênior da Sesame 
Workshop, mostrou que a plata-
forma móvel pode ser uma grande 
aliada no processo de educação 
das crianças e engajamento com 
os pais. “Em nosso site mobile 
procuramos utilizar todos os 
recursos lúdicos de nossos per-
sonagens para ensinar lições de 
vocabulário, higiene ou qualquer 
que seja o propósito”, conta.

Para a executiva, os telefones 
celulares aparecem como a forma 
ideal de manter contato com as 
mães mais jovens. “Hoje o conte-
údo mais acessado pelos celulares 
é o vídeo, mas nós já somamos 
mais de dois milhões de downlo-
ads de podcasts por mês. Pegar 
as crianças nos mais diferentes 
momentos e permitir a participa-
ção dos pais nessa integração é 
uma fórmula que tem tido muito 
sucesso em todas as nossas opera-
ções ao redor do mundo”, afirma.
* A jornalista viajou a convite da MMA Latin América

tamento, as companhias que já 
fazem uso do mobile marketing 
nos Estados Unidos direcionam 
3% de seus orçamentos de 
comunicação para esse tipo de 
mídia. “Ainda se trata de uma 
quantia irrisória, mas que só 
tende a crescer daqui para fren-
te”, comenta Peter Johnson, 
vice-presidente de pesquisas e 
estratégias da MMA. “Os dados 
mostraram ainda que 47% das 
companhias americanas preten-
dem aumentar os investimentos 
em mídia mobile enquanto 
31% disseram que pretendem 
manter o montante investido 
durante esse ano para 2011”, 
acrescenta Johnson, que revela 
ainda que cerca de 15% das 
empresas ouvidas pretendem 
reduzir os gastos com ações 
para dispositivos móveis.

Se 2010 foi o ano dos sites 
móveis, dos aplicativos e da 
consolidação das mensagens 
de texto, o ano que vem de-
verá viver a onda dos cupons 
promocionais pelos celulares. 
“Boa parte das empresas já 
possui um site móvel (63%) e 
cerca de 24% das que não têm 

bile em ação desenvolvida pela 
Agência Click, a AKQA apre-
sentou o case do GTI, lançado 
recentemente pela Volkswa-
gen. Segundo Daniel Rosen, 
diretor da agência, a ação - que 
consistia na disponibilização de 
um game de corrida na Apple 
Store - rendeu cerca de seis 
milhões de downloads e 200 
carros foram vendidos para 
pessoas que tiveram contato 
com o jogo. “Ficamos entre os 
dez tópicos mais comentados 
no Twitter e conseguimos bai-
xar significativamente o custo 
por venda em um momento em 
que o país ainda vivia fortes re-
flexos da recessão econômica”, 
disse Rosen.

Computadores
Já a Dell apareceu para mos-

trar como a utilização de plata-
formas móveis não apenas para 
contato, mas sobretudo para 
vendas, pode ser ponto vital na 
estratégia de uma companhia 
completa hoje em dia. 

Com o sistema de vendas de 
computadores funcionando pe-
los celulares há cerca de um ano 
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