
Cada vez mais os brasileiros 
estão acessando a internet pelo 
celular, e é por isso que já chegou 
a hora de você planejar o seu 
primeiro mobile site. Conheça os 
pontos fortes dessa nova mídia e 
inspire-se com cases de sucesso. 

Se a inda não p o d e m o s d izer que t emos o m u n d o na p a l m a da 

mão, é por dois mot ivos . Um deles, d e v i do ao acesso à internet 

pe los d isposi t ivos móveis a inda ser caro no Brasil ; o outro, 

porque a ma io r parte das empresas do país não possu i um 

site adaptado para esses aparelhos. Está certo que a v e n d a de 

smar tphones no m u n d o inte iro c r esceu exponenc i a lmen te 

de 2 0 0 9 para 2010: 72%, segundo a pesqu isa rea l i zada pe lo 

Gartner, em fevereiro deste ano. Mas, isso não quer d izer que 

podemos tirar total prove i to da internet nesses apare lhos 

em razão da falta de sites adaptados para s e r em v isua l i zados 

neles. "A d e m a n d a a inda não é expressiva. Por enquanto, 

poucas empresas se a tentaram para esse c resc imento e 

apenas n i chos específicos b u s c a m por tal serviço", d i z V i c t o r 

Mangia , sócio-fundador da B rasm id Sistemas. 

É po r isso que a in ic ia t i va para que as empresas en t r em 

para o m u n d o móvel deve ser tomada, in ic ia lmente , pelas 

agências, que p o d e m apresentar aos cl ientes os fatores de 

importância em se fazer presente na w e b móvel, c o m sites 

tota lmente acessíveis pe lo celular. "Diversas agências estão 

de s envo l v endo ações de marke t ing e n v o l v e n d o redes 

sociais e, nesses casos, é prec iso l embrar que mu i t o s usuá

rios acessam essas redes pe lo celular. Dessa forma, o l ink da 

c a m p a n h a deve ter a func iona l idade de abrir em um formato 

que prop ic i e u m a b o a experiência para o usuário que está 

navegando a partir de um apare lho móvel", alerta E d u a r d o 

Bozzetto, sócio-diretor da agência H o w Mobi le . 



coordenador de projetos interativos da 

A d d Technologies, Victor Gonçalves, 

expl ica um novo conceito: "Estamos 

presenciando um momento em que 

se faz necessária u m a avaliação do 

posicionamento das empresas e das marcas nos diversos formatos de 

mídias digitais. Esse panorama inc lui os dispositivos móveis, que têm 

provido aos seus usuários a utilização de diversos serviços, agilizando 

processos e consultas rápidas. Essa popularização em todo o mundo 

sugere algo que o mercado denomina 'Convergência Web-Mobile'. E, 

dentro desse contexto, faz todo o sentido as empresas investirem na 

criação e no desenvolvimento de versões móveis de seus sites. Um belo 

exemplo de aderência desses dispositivos como meio principal para 

acesso à internet são as redes sociais, em que o Facebook, por exemplo, 

possui mais de 100 milhões de acessos diários vindos de celulares." 

Se as redes sociais são as maiores influenciadoras do acesso 

à internet móvel, e a maioria das empresas se faz presente nestas 

mídias - Facebook, Orkut e Twitter, principalmente -, clicar nos 

links frequentemente citados nas redes sociais acaba sendo u m a 

consequência de quem estiver online pelo aparelho. É daí que o usuário 

pode se decepcionar ao perceber que o link não abre um mobile site. "As 

empresas devem se importar c om a presença de suas marcas, serviços 

ou produtos nesse ambiente, pois é lá que seus usuários e clientes em 

potencial estão. Cada minuto fora de tal ambiente pode representar 

perdas significativas de audiência e dinheiro, pois as necessidades de 

consumo das pessoas m u d a m quase na velocidade em que produtos 

inovadores são colocados no mercado. Apesar de os clientes saberem 

que existe o avanço das tecnologias, muitas vezes não sabem quais são 

suas possibilidades e limitações. Nós, como fornecedores, devemos 

entender o negócio do nosso cliente e oferecer, c om as tecnologias 

móveis, ideias que serão alavancas para o sucesso de seu negócio. E 

isso deve ser feito já", declara Victor Gonçalves. 

Eduardo Bozzetto diz que os clientes geralmente solicitam um 

único site que também seja acessível em celulares, ou seja, um portal 

que não utilize a tecnologia Flash e abra todo o conteúdo no aparelho 

móvel. "Essa solução não é a ideal, pois o formato da tela prejudica a 

leitura, além de algumas vezes o conteúdo do site ser muito extenso 

para ser l ido no celular. As empresas devem entender a diferença de 

desenvolver um novo portal, totalmente desenhando para rodar em 

dispositivos móveis: programação, conteúdo e layout." Para orientar o 

cliente, as agências devem se preparar para atender adequadamente 

as solicitações por mobile sites. "A crescente demanda por soluções 

mobile requer conhecimento e domínio das tecnologias para esses 

dispositivos, para atender as expectativas dos clientes c o m soluções 

inteligentes de interação digital-móvel. Há quem diga que o acesso à 

intemetmóvelirá,emcincoanos,superaroacessoàinternetpelosPCs. 

Então, estruturar-se para atender a essa demanda é u m a tendência 

natural, e que deve ser vista como prioridade pelo setor estratégico 

das agências e pelos profissionais da área", ressalta Victor Gonçalves, 

que exemplif ica sua opinião c o m um estudo realizado pela Cisco 

Systems: "Em 2015, haverá aproximadamente um dispositivo móvel 

por habitante no mundo, o que significa algo superior a sete bilhões 

de aparelhos distribuídos entre diversas classes sociais." 

MOBILE SITES NO BRASIL 
Lançar uma versão móvel de um site requer um novo planejamento, 

já que a estrutura do mobile site muitas vezes é totalmente diferente 

do site para desktop. "Adaptação para celular não significa unicamente 

abrirenavegar,masrepensaroconteúdo.arelevância das informações 

e o layout. Os grandes portais de conteúdo possuem versões móveis 

totalmente adaptadas para celular", diz Eduardo Bozzetto. 

Os mobile sites brasileiros estão divididos em duas categorias, 
segundo Victor Gonçalves: 

Victor afirma que, no Brasil, a segunda categoria é a mais utilizada, "Sei 

que essas primeiras versões de sites já estão passando por avaliação e 

tentando se diferenciar das demais. Algo que sempre precisamos lem

brar é que o usuário de internet está se tomando mais exigente e ade

rente às tecnologias móveis, então, muitas vezes, um mobile site não o 

surpreende, mas talvez o surpreenda se a loja de roupas que ele mais 

gosta não possuir uma versão móvel de seu site", completa. 

ATENÇÃO À USABILIDADE 
Quem navega pelo celular deseja rapidez no acesso às informações 

e fácil acesso ao conteúdo desejado. Os testes de usabilidade são 

tão importantes para os sites convencionais como para os mobile 

sites, que propõem formas de navegação completamente diferentes. 

"Quando falamos de usabilidade para mobile sites, devemos ter em 

mente que não é apenas pelas dimensões dos dispositivos móveis 

que as interfaces são diferentes das apresentadas em desktops e 

notebooks, mas também pelo contexto. Normalmente, quem navega 

na internet v ia celular está procurando por informações específicas, 

como endereço de lojas ou horário de filmes. Objetividade é a chave do 

sucesso", declara Victor Gonçalves, que alerta sobre alguns padrões a 

seremseguidosnacriaçãodemobilesites:"Poucosníveisdenavegação, 

m e n u c o m poucos itens dispostos verticalmente, a otimização das 

imagens em termos de peso de arquivo e a coerência na criação de 

textos enxutos. A simplicidade é sempre o melhor caminho, porém o 

desafio é transformar o simples em algo esteticamente agradável." 

Victor indica dois guias essenciais para o desenvolvimento 
correto de sites para celular: 



Na A d d Technologies, a equipe de QA (Quality Assurance) cr iou um 

guia próprio de padrões de usabilidade para mobile sites. "Com base 

nos padrões da W3C, na nossa experiência de desenvolvimento para 

esse ambiente e c om a ajuda de emuladores ou simuladores online, 

que testam as aplicações, são realizados todos os testes de experiência 

de uso e validação de código", declara Victor. Para testar a versão 

móvel de um site, a navegação por meio dos aparelhos é ideal, mas há a 

possibilidade de testepelo simulador do Opera Mini. "O link para acessar 

o simulador, na versão 5, é www.opera.com/mobile/demo. Também é 

possível utilizar um simulador para a versão 4.2 do navegador, no link 

www.opera.com/mobile/demo/?ver=4" indica Eduardo Bozzetto. 

E O ORÇAMENTO? 
Ass im como ocorre no desenvolvimento de sites para desktop, o 

orçamento de um site móvel depende do que ele oferecerá. "Antes 

de falar de valor, é preciso saber em que categoria o mobile site 

se adequará. Só assim é possível pensar em ideias e recursos que 

serão contemplados no mobile site. Uma boa ideia é diretamente 

proporcional ao investimento de um mobile site, pois ela só surge 

entre equipes que conhecem bem as possibilidades tecnológicas. 

Tudo depende dos objetivos do negócio do cliente, da adequação da 

ideia, das tecnologias utilizadas, da integração c o m a base de dados, 

se o mobile site será construído com base em um CMS etc", explica 

Victor Gançalves. Na Brasmid Sistemas, o custo é relativo ao porte do 

site para desktop. "Praticamos um valor relativo a 70% do valor do site 

convencional", diz Victor Mangia 

"WWW.", "M.", ".MOBI"... 
A URL de um mobile site pode ser dada de duas formas: a mesma do 

site convencional ou adquirindo um domínio com extensão ".mobi". Na 

opinião de Eduardo Bozzetto, deve ser usada a mesma URL do site para 

desktop, se este tiver um script que reconheça o browser e redirecione 

para a URL do site móvel, que geralmente se hospeda em "m. 

nomedosite.com.br' ou "wwwnomedosite.com.br/mobile". "Entregar 

a versão correta para o dispositivo que o usuário está utilizando 

para navegar deve ser função do sistema, e não da pessoa que 

está acessando o site. Então, usar uma l inha de código que faz a 

identificação do terminal e exibe a versão correta é, em minha opinião, 

a melhor estratégia". Victor Gonçalves concorda, mas alerta sobre a 

importância de os usuários saberem de imediato que a empresa está 

presente na internet móvel devido à URL do mobile site ser divulgada 

para os usuários. "Quando o mobile site pode ser acessado pela mesma 

URL da versão desktop, anula-se a necessidade de o usuário ter que 

memorizar um detalhe a mais para acessar o mobile site. Porém, por 

uma questão estratégica e de percepção de marca, é interessante 

apresentar a possibilidade de acesso ao mobile site a partir de uma URL 

diferenciada, seja ela 'seudominlo.mobi' ou 'm.seudominio.com.br', pois 

a semântica da URL causa impacto nas pessoas, que automaticamente 

percebem que a empresa está presente também no universo que cabe 

na palma de sua mão", opina. A extensão "mobi" foi criada pela DotMobi 

(www.mtld.mobi)e é válida mundialmente. "Além de receber o apoio de 

grandes empresas de comunicação, como Nokia, Telefônica e Google, 

a DotMobi cr iou uma política de registro mais severa que um '.com.br', 

por exemplo, em uma tentativa de restringir os nomes dos domínios 

aos seus respectivos proprietários. Então, se você pretende registrar 

seu mobile site utilizando a extensão 'mobi ' e o mesmo já foi registrado, 

não se desespere, pois os domínios 'mobi ' contam com uma cláusula 

de arbitragem", explica Victor. 

O MCOMMERCE SAI OU NÃO SAI? 
Muito se fala sobre o mobile commerce, mas, no Brasil, o serviço ainda 

não é oferecido. Baseado em dados da e-bit e da NetRatings, Victor 

Gonçalves acredita que o comércio pelo celular pode dar certo no país 

devido aos bons resultados com as compras pela web. "No primeiro 

semestre de 2010, o e-commerce brasileiro v ivenciou um crescimento 

em tomo de 40% em relação ao mesmo período de 2009. Esse 

aquecimento no mercado de compras online nos diz que as pessoas 

estão deixando de lado o receio de realizar compras pela internet e 

focando nos benefícios que tais plataformas online têm a oferecer, 

como conforto, comodidade, segurança e, muitas vezes, preços mais 

sedutores quando comparados c o m os de lojas físicas. Dos 20 milhões 

de consumidores brasileiros que fizeram compras pelo menos u m a 

vez pela internet em 2010, 86% se declararam satisfeitos c o m os 

serviços prestados pelo comércio virtual. Isso representa o aumento 

do índice de confiança dos internautas brasileiros - número que gira 

em torno de 70 milhões. Portanto, se em 2010 tivemos a quebra de 

um paradigma, em 2011 podemos desbravar outros formatos de mídia 

para gerar negócio, e um deles é o mCommerce." 

Nos EUA, pesquisas apontam que 35% do usuários de smartfones 

já compram v ia celular, segundo Victor Mangia. "É por isso que 

acreditamos que grandes varejistas já estão começando a se atentar 

para essa necessidade no Brasil. Estima-se que até 2015 as vendas por 

aparelhos móveis atinjam 8% das vendas de comércio eletrônico." 

NOVAS TECNOLOGIAS 
Está por vir uma nova geração de dispositivos móveis, que permitirá 

a utilização da tecnologia Long Term Evolut lon (LTE), chamada 

comercialmente de 4G. Esses aparelhos terão conexão com a internet 

até cinco vezes mais rápida que a 3G, chegando a 100 megabits por 

segundo (Mbps). C o m isso, os serviços e as funcionalidades oferecidos 

em mobile sites poderão ser aprimorados. "À medida que a rede é 

ampliada por parte das operadoras, as possibilidades de acesso a 

conteúdosedownloadsmaispesadosviawebmóvelsãofavorecidos.e 

os usuários passam a usar de forma mais intensa arede, principalmente 

para assistir a vídeos, fazer upload e download de fotos e acessar redes 

sociais. Deve, então, ocorrer um ajuste na forma de tarifação do acesso 

às redes de dados móveis, de forma que equilibre a utilização c o m a 

necessidade de investimento", declara Eduardo Bozzetto. 

O sinal 4G no Brasil parece uma realidade ainda distante, na opinião 

de Victor Gonçalves. "Principalmente quando ainda é cobrado um 

valor muito alto pelo sinal 3G. De qualquer forma, observar o mercado 

exterior é sempre um b o m dever de casa. O investimento em novas 

tecnologias ou a difusão delas aqui no Brasil é sempre tardia quando 

comparamos c o m o cenário europeu ou da América do Norte. Mas, de 

fato, quando o 4G chegar aqui, e se a tecnologia tiver penetração, muitas 

barreiras, principalmente de banda, serão quebradas, e o limite para a 

concepção de grandes projetos será a criatividade. Uma boa ideia fará 

toda a diferença quando o limite técnico for extrapolado", diz. 

Mesmo ainda sem a tecnologia 4G, c o m u m a conexão cara 

v ia celular e c o m a baixa quantidade de smartphones vendidos 

relacionada às vendas de celulares convencionais, o Brasil já está 

caprichando, e muito, nos mobiles sites. Nas próximas páginas, você 

conhecerá sete mobile cases de sucesso que atendem a diferentes 

setores - imobiliário, judiciário, artístico, de medic ina e saúde, de 

seguradora automobilística, de notícias e de correio -, que foram 

desenvolvidos em diversas linguagens de programação e c o m 

objetivos diferenciados. Inspire-se! 

http://www.opera.com/mobUe/demo
http://www.opera.com/mobile/demo/?ver=4
http://nomedosite.com.br'
http://wwwnomedosite.com.br/mobile
http://'.com.br'
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