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A Pontomobi, produtora especializada em marketing e publicidade para telefonia móvel 
controlada pelo grupo de mídia RBS, fechou acordo para o desenvolvimento de aplicativos 
multiplataforma, jogos e sites móveis para a agência inglesa Addictive Mobile. A operação é o 
primeiro passo da empresa no exterior e deve responder por pelo menos 10% do faturamento 
total de R$ 20 milhões previsto em 2011, ante R$ 13 milhões no ano passado, disse o diretor 
presidente Léo Xavier. 
 
O objetivo é atender os principais mercados da Europa. Conforme o executivo, a empresa 
brasileira entra no negócio com produção de conteúdos para iPhone, iPad, Android, Blackberry 
e Symbian com "velocidade" de entrega e custos mais baixos do que a concorrência local. Já a 
Addictive, que atende contas como Diageo e Ladbrokes (maior site de apostas e loterias do 
Reino Unido), entra com "criatividade, prestígio e acesso aos mercados", disse Xavier. O 
acordo prevê exclusividade recíproca na compra e desenvolvimento de conteúdos e pode 
evoluir, no futuro, para a constituição de uma joint venture. 
 
Com uma carteira de clientes formada por 96 agências de marketing e publicidade no Brasil, a 
Pontomobi tem centros de desenvolvimento em São Paulo e no porto digital de Recife, além de 
escritórios nessas duas cidades, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Em 2008 a RBS adquiriu 
30% da companhia e em janeiro deste ano aumentou a participação para 60%.  
 
A aquisição da Pontomobi faz parte da estratégia do grupo de mídia com sede em Porto Alegre 
de elevar a participação dos negócios no segmento de internet - que incluem ainda sites 
jornalísticos, de compras coletivas, de serviços, classificados e de comparação de preços - 
sobre as receitas totais. O balanço de 2010 ainda não foi divulgado, mas a expectativa da RBS 
era que o faturamento na área digital cresceria 90% sobre 2009 e representaria 4% da receita 
líquida consolidada do grupo, projetada entre R$ 1,1 bilhão e R$ 1,2 bilhão. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 fev. 2011, Empresas, p. B6. 


