
No Brasil, as primeiras estratégias de mobile começaram 
a surgir em 2005, com a popularização de ações promo
cionais que utilizavam o pin code, o código único que é 
enviado pelo consumidor via SMS. Um dos grandes cases 
da época foi a campanha Pepsi DÁDÁDÁ, que causou uma 
revolução no marketing promocional ao decretar o fim do 
envio de cartas e cupons por parte do cliente. André Fro
ta, presidente da Future Group, que foi responsável pela 

criação de Pepsi DÁDÁDÁ, lembra que esse tipo de estratégia conquistou o 
anunciante ao ampliar em oito vezes a participação do público, em relação 
à antiga carta. O meio evoluiu e hoje grandes empresas, como a Nestlé, já 
apostam em novas ferramentas de mobile marketing, que vão muito além 
do famoso SMS. "Há três anos, todas as ações promocionais da Nestlé são 
feitas por meio de SMS, Hoje temos um banco de dados com mais de 40 
milhões de interações, que nos permite avaliar o comportamento do con
sumidor no ato do envio da mensagem e medir o retorno de determinada 
iniciativa sob diversos ângulos", comenta o executivo. "Essa inteligência de 
mercado deu origem a uma série de novas ações de mobile marketing para 

empresas como a Nestlé, que passou a 
tratar a mobilidade como parte de sua es
tratégia de negócios, criando até um SAC 
(Serviço de Atendimento ao Consumidor) 
via SMS". 
Outra iniciativa recente foi o aplicativo 
Nestlé Receitas para iPhone, que está en
tre os finalistas do M M A Global Award, 
prêmio que acontece em Los Angeles, no 
próximo dia 17 de novembro. "Esse aplica
tivo já está rodando na tela dos celulares 
de 120 mil brasileiros. O número de consu
midores que fez o download do aplicativo 
ainda é pequeno, mas são formadores de 
opinião que, todos os dias, se relacionam 
com a marca pela tela do celular", ressalta 
Frota. "Conseguimos ocupar um espaço 
no deck do celular desses clientes". 



Outra multinacional que já coleciona cases de sucesso no meio é 
a Unilever, que recentemente realizou uma parceria com a Nokia 
e teve um aplicativo de receitas da Knorr embarcado em 1,7 mi
lhão de celulares da marca, que passaram a contar com mais de 
550 receitas para serem acessadas offline. "Essa parceria tende a 
crescer ainda mais, através de outros projetos customizados, con
siderando aplicativos embarcados e soluções que possam elevar 
a experiência do consumidor com nossas marcas, através do celu
lar", comenta Malu Lopes, diretora de mídia da Unilever. 
Entre as estratégias de maior retorno mencionadas por ela está 
uma ação desenvolvida em 2009, pela Ogilvy Interactive, no Metrô 
de São Paulo, para estimular o preparo de sanduíches saudáveis 
com Hellmanhs Deleite. A receita era apresentada na TV Minu
to (sistema interno de televisão dos trens) e bastava o usuário en
viar um SMS para receber, gratuitamente, o passo a passo pelo 
telefone. "Só nos primeiros 4 dias foram 20 mil SMS, totalizando 
100 mil interações em 15 dias. Em 40 dias de campanha, o site de 
Hellmanhs teve 400 mil acessos, dos quais 250 mil usuários únicos. 
Esse volume é 40 vezes superior se comparado a um período sem 
campanha", revela Malu. Este ano, a iniciativa Novos Usos, que es
timula as possibilidades culinárias da maionese, contou com uma 
ação semelhante ao oferecer receitas de bife acebolado inspiradas 
nos países que disputavam a Copa. "Agora estamos com outra ação 
interessante, na qual o número de SMS é divulgado em barracas de 
cebola e de carne em feiras livres e no Mercado Municipal de São 
Paulo. O consumidor envia uma mensagem e recebe a receita do 
bife acebolado de graça pelo celular". 

"Antes de olhar o mobile como um novo canal de mídia, busca
mos entender qual a mudança que isso trouxe ao comportamen
to do consumidor - e, sem dúvida, a penetração de celulares no 
Brasil, já que certamente não estamos mais falando de um nicho 
de mercado", observa a executiva. "Recentemente, inauguramos o 
MediaLab, um espaço para experimentação digital, onde uma das 
estações é dedicada a Mobile, justamente para conhecer e com

preender melhor todas as possibilida
des de interação com nossos consumi
dores, através do celular". 
Com base nesse conceito, diversas 
marcas da companhia ganharam 
ações de mobile marketing. Lux, por 
exemplo, teve um game - com versão 
mobile WAP para download - para di
vulgar seus novos ingredientes, como 
Óleo de Macadâmia, Chantilly Hi-
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dratante e Creme de Chocolate. "Todas as marcas da Umlever têm 
potencial de usar o mmkt como ferramenta de comunicação e hoje 
temos experimentado diferentes ações para praticamente todo nosso 
portfólio - desde um concurso cultural do detergente em pó Brilhante 
até jogos de Rexona e Axe, todas as marcas têm tido desdobramentos 
interessantes em mobile marketing". 
Outra iniciativa de destaque foi a promoção Unilever 80 anos, que co
dificou todos os produtos da marca para oferecer ao consumidor a 
possibilidade de participar da ação via web e SMS. "A ativação digital 
foi desenvolvida pela Ebiz e tem sido um divisor de águas na história 
das promoções da Unilever. Já são milhões de participações e temos 



acompanhado o desempenho da pro
moção num grau de detalhamento e 
numa velocidade impressionantes", 
avalia a diretora de mídia da Unilever, 
Para a alegria de Marcelo Castelo, só
cio da Ebiz, Malu adianta que a com
panhia irá encerrar o ano com aproxi
madamente cinco grandes ações de 
mobile marketing. "Já experimentamos 
de tudo no Brasil: localização, QR-Co-
de, Realidade Aumentada...", salienta o 
autor do blog www.mobilepedia.com. 
br que reúne mais de 1,5 mil posts de 
cases e tendências do mercado de 
mobile marketing. "Este ano, a F.biz 
deverá apresentar um crescimento de 
30%, com a receita líquida da agência 
se aproximando dos R$ 30 milhões", 
revela Castelo, que conta hoje com 30 
projetos em desenvolvimento. 

PLANOS FUTUROS 
Cases diferenciados de mobile marketing vêm ocorrendo com mais 
frequência nos últimos meses, no mercado nacional, mas a grande 
demanda dos anunciantes ainda é por promoções via SMS. "Mo
bile não pode ser visto como o fim e 
sim o meio do processo. No futuro, ele 
será o grande ponto de contato entre a 
marca e o consumidor, já que passará 
a exercer diversos papéis, como TV, 
ponto de venda e até meio de paga
mento", prevê Frota. 
O que falta para isso acontecer? A 
consolidação de um modelo de ne
gócio com métricas e tarifas esta
belecidas, principalmente por parte 
das operadoras de telefonia móvel. 
"Desenvolvemos uma ação para um 
anunciante, que oferecia o download 
de conteúdo gratuito para o cliente fi
nal, Essa ação foi inviabilizada porque 
uma das operadoras iria cobrar R$ 10 
do cliente pela transferência desse 
conteúdo", observa o presidente da 
Future Group. 

Para José Renato Mannis, diretor ge
ral da Mobint, o mercado ainda está 

longe de atingir o nível de consolida
ção desejado. "O mobile advertising, 
por exemplo, ainda é uma promessa 
no Brasil, porque o acesso à internet 

via celular ainda é baixo, da 
mesma forma que é pequena 
a quantidade de empresas 
que já possuem mobile site". 
Uma pesquisa realizada pela 
Mowa Arquitetura de Ne
gócios Mobile com as 500 
maiores empresas brasilei
ras em abril de 2010 apontou 
que apenas 12% dessas or
ganizações possuem um site 
móvel. E somente 5% delas 
estão completamente inse
ridas no ambiente "móvel", 
com presença de marca nos 
três canais avaliados: SMS, 
site móvel e aplicativos. O le
vantamento mostrou também 
que o setor de telecomunica
ções é o que apresenta maior 
presença no meio. 
Com base nesse panorama, 
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a aposta de Mannis para 2011 é 
no crescimento de produtos vol
tados para as plataformas móveis 
da Apple, o iPhone e o iPad, que 
no próximo ano deverão respon
der por 40% do faturamento da 
agência, que está finalizando um 
projeto de revista no iPad, com a 
mesma tecnologia utilizada pela 
revista Time. As empresas ainda 
não começaram a explorar a lo
calização geográfica que o meio 
oferece em suas estratégias. 
Quando isso ocorrer, vamos co
meçar a praticar o marketing de 
proximidade, baseado na intera
tividade e na oferta de serviços e 
conteúdos cada vez mais perso
nalizados". 

Na tentativa de estimular o de
senvolvimento do mobile mar
keting no Brasil, Fernando SC Dias, 
C E O da Pure Bros, tem promovido o 
MobileMonday SP encontro que reú
ne, uma vez por mês, os principais 
nomes do setor para debater temas 
relevantes. Em outubro, o evento, rea
lizado no Bar Cortez, em São 
Paulo, comemorou um ano de 
existência, com uma apresen
tação da consultora de mobili
dade Bia Kunze, mais conheci
da como Garota Sem Fio, que 
destacou formas de cativar 
o consumidor final em ações 
mobile: "O êxito em qualquer 
ação via SMS está em reco
nhecer as necessidades das 
pessoas. As empresas devem 
estar atentas às classes C e D, 
que mais ativam serviços via 
SMS, seja promocional ou inte
rativo. Além, é claro, dos pro
fissionais liberais que também 
usam muito a mobilidade, que 
se torna cada vez mais presen
te na vida das pessoas", 
Para tanto, a integradora de 

Dias está desenvolvendo uma ferra
menta que pretende popularizar ainda 
mais o uso do SMS em ações promo
cionais. "Mobile será o mercado que 
mais vai crescer em 2011. Os custos 
ainda são elevados em relação a outras 
mídias. Mas isso já está sendo revisto 
pelas operadoras". Como exemplo, ele 
cita a despesa de envio de uma men
sagem via celular, que hoje custa entre 
R$ 0,40 e 0,60. "Em breve, esse valor 
deverá ficar em torno de R$ 0,10 e R$ 
0,15". 
Em outra frente, Leandro Capozzielli, 
da Minucom Mobile Marketing, tra
balha na popular ização da oferta do 
minuto patrocinado. "A TV entrega 
conteúdo em troca de audiência. Nós 
entregamos minutos e recarga de 
celular t ambém em troca de audiên
cia para diversas estratégias de ma

rketing, como campanhas de incentivo, programas de fidelidade, 
ações promocionais, comunicação com o trade e até publicidade", 
explica o executivo, que já tem três cases no currículo, "Realizamos 
uma ação para o Bradesco, com o objetivo de ativar o uso do cartão 
do banco. Ao fazer cinco compras de qualquer valor, o consumidor 
ganhava R$ 20 em créditos no celular pré-pago. Registramos quase 

o triplo da média obtida por uma ação 
de ativação tradicional", 
Já na parceria com a Dotz, o cliente entra 
no catálogo da marca e troca suas moedas 
"dotz" por recarga em celular pré-pago de 
qualquer operadora, "Estamos realizando 
essa ação há quatro meses e nosso produ
to já é o segundo mais trocado dentro do 
programa, perdemos apenas para ingres
sos de cinema", comenta Capozzielli. 
Com o Walmart, o sistema funciona da 
seguinte forma: nas compras acima de 
R$ 299,00, feitas no hipermercado e pagas 
com o cartão Ourocard, do Banco do Bra
sil, o cliente é premiado com R$ 30,00 de 
crédito para celular pré-pago de qualquer 
operadora. 

Figurando entre os segmentos que mais 
investem na ferramenta do minuto patro
cinado, os bancos têm utilizado o tema 
até em suas campanhas publicitárias. A 
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Caixa Econômica Federal está entre as instituições financeiras 
que mais exploram o assunto em sua comunicação. "Mais do que 
pensar em mobilidade, temos nos preocupado em entender os 
novos hábitos do consumidor. E já de
senvolvemos formas inovadoras que 
consideram a TV Digital, a mobilidade 
e as apl icações de serviço para clien
tes", diz Edson Kikuchi, gerente nacio
nal de publicidade e propaganda da 
Caixa. "Atualmente, temos 1,1 milhão 
de clientes cadastrados que realizam 
operações via celular, com cerca de 4 
milhões de t ransações por mês". 
Isso faz com que a Caixa seja uma mar
ca presente em mobile sites e aplicati
vos que destinam a audiência para pro
priedades temporárias, como mobile 
hotsites. "Agora, está em fase de estu
do o desenvolvimento de propriedades 
permanentes e aplicativos para serem 
acessados por aparelhos móveis", 
adianta Kikuchi, ressaltando que na 
Caixa o investimento em mídias digitais 
é crescente. "Para o próximo ano, deve-

mos ingressar em novas modalidades 
de mobile marketing". 
Com a expectativa de encerrar 2010 

com 10% de crescimento, o 
diretor da Minucom, que hoje 
responde por 6% dos R$ 55 
milhões faturados anualmente 
pelo grupo Orange, se diz oti
mista em relação à ampliação 
do mercado. "Estimativas in
dicam que, em 2015, o mobile 
commerce deverá movimentar 
R$ 200 bilhões. Já a receita 
mundial de publicidade mó
vel poderá passar dos atuais 
US$ 3,5 bilhões para US$ 24 
bilhões, em cinco anos, com o 
lançamento da plataforma de 
publicidade móvel i A d , pela 
Apple, e a maior participação 
do Google no segmento", deta
lha Capozielli. "Essas previsões 
demonstram que este é um seg
mento em franca expansão". 
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