


DIFERENÇAS ESSENCIAIS 
Para começar, Patrice Lami ra l , diretor 
de estratégia digital da JWT Brasil , lem
bra que sites mobile são gratuitos e po
dem ser acessados via browser de todos 
os smartphones. "Já os aplicativos, nem 
sempre gratuitos, são desenvolvidos es
pecificamente para um ou outro sistema 
operacional de Smartphone (iOS - iPhone, 
Android, BlackBerry OS ou Windows 
Phone OS) e devem ser baixados e insta
lados no aparelho." 

Outra diferença notável é que os aplica
tivos podem ser utilizados mesmo quan
do o aparelho não está conectado a algu
ma rede. Como explica Leonardo Gian-
netti, diretor de criação e planejamento 

digital da Ínsula , isso ocorre porque eles 
trazem, parcial ou totalmente, conteúdos 
embarcados. "Uma vez baixado e insta
lado, seu aplicativo é capaz de rodar fun
cionalidades sem necessitar de uma co
nexão 5g ou wi-f i ." 

Sites mobile... não. Eles realmente de
pendem de uma conexão ativa porque, 
na maioria das vezes, são adaptações de 
sites web às necessidades da portabilida
de. "Tamanho, peso, velocidade de car
regamento, tudo isso conta uma vez que 
100% do conteúdo está online", lembra 
Giannetti. 

Outro fato interessante é que os aplica
tivos podem utilizar funcionalidades do 

hardware, como o processador, o acele-
rômetro (do iPhone) ou o GPS. Por outro 
lado, sites mobile ainda têm acesso limita
do a essas funcionalidades. E mais - apli
cativos permitem o envio de notificações 
aos usuár ios mesmo quando não estão ati
vos. Já os sites não mobile não possuem 
sistema de notificação desse tipo. 

Por essas e outras, Antônio Carlos Soa
res, CEO da Aorta Entretenimento, em
presa de desenvolvimento os aplicativos, 
afirma que os aplicativos acabam tendo 
acesso a mais funcionalidades do hard
ware e são muito mais rápidos. "Isso, é 
claro, traz uma experiência mais agradá
vel ao usuár io final," diz ele. 



VANTAGENS E DESVANTAGENS 
Se até aqui parece que os aplicativos só 
têm vantagens sobre os sites mobile, pode 
se preparar para más notícias. O fato de 
serem desenvolvidos para sistemas opera
cionais específicos - que dá tantos pontos 
positivos aos apps - gera alguns transtor
nos. "Esses programas enfrentam o pro
blema de compatibilidade entre sistemas e 
aparelhos diferentes: aplicativos de iPho-

ne (sistema iOS), por exemplo, não rodam 
em smartphones com Android e suas ver
sões", afirma Gabriel Rossi, estrategista 
de marketing digital e diretor da Gabriel 
Rossi Consultoria. "Há diferenças de me
mória, processamento etc, e isso faz com 
que o custo e tempo de desenvolvimento 
sejam maiores, além da necessidade de 
o lançamento dos aplicativos ser direcio

nado de forma mais precisa a um público 
específico, que realmente poderá baixar e 
usufruir do programa." 

Já os mobile sites ganham na padro
nização. Como usam tecnologias web, 
ou seja, H T M L , CSS, Javascript etc, eles 
podem ser visualizados de forma corre
ta pelos usuár ios , independentemente do 
dispositivo usado. 

CADA UM NO SEU QUADRADO 
Se as duas têm seus pontos positivos e 
negativos, para optar entre uma e outra 
é preciso ter bom senso. Como afirma 
Jean Boechat, diretor de criação da AGE 
Isobar, as marcas erram quando não pla
nejam suas ações. "É preciso planejar as 
ações e se perguntar quando uma ou ou
tra tecnologia deve ser usada e com que 
objetivo", diz ele. 

Para Rossi, enquanto sites mobile são 
mais aconselháveis para marcas que 
queiram disponibilizar funcionalida
de de compras e variedade de conteúdo, 
aplicativos são melhores para jogos, uti
litários, fornecendo experiências mais 
ricas e específicas em torno do equity da 

marca. "Aplicativos podem ser uma boa 
opção para atingir nichos, desde que o 
planejamento da empresa apure se o que 
está sendo desenvolvido a lcançará e será 
relevante para o cliente", diz ele. 

"Marcas que pretendem conversar com 
um mercado mais amplo, não devem 
usar aplicativos, pois eles servem para as 
empresas que pretendem atingir um ni 
cho específico", alerta Rossi. 

Detalhe: um não exclui o outro. Tanto 
aplicativos quanto sites mobile são ca
nais de comunicação com o consumidor. 
"O site mobile tem como essência se co
municar com maior número de pessoas, 
mas com conteúdo um pouco mais super

ficial. Sua função é abastecer o visitante 
imediato, com informações básicas, mas 
necessár ias" , afirma Paulo Sanna, vice-
presidente de criação da Wunderman. 

Já o aplicativo, diz ele, geralmente 
a l cança um n ú m e r o menor de pessoas, 
mas com capacidade de construir um 
relacionamento mais profundo e dura
douro a part i r das a tua l i zações de ser
viços e ferramentas que são oferecidos 
para o u s u á r i o . 

Para Sanna, aplicativos são mais reco
mendados para estratégias de comunica
ção de longo prazo. "Afinal, um aplicativo 
é uma ferramenta cont ínua, que vai pre
cisar de a tual izações constantes para dar 
sequência ao relacionamento com o con
sumidor. É preciso ressaltar t ambém que 
nem toda marca tem algo relevante para 
oferecer, que justifique o desenvolvimen
to de um aplicativo", alerta ele. 



DE OLHO NOS APPS 
Falando especificamente de aplicati
vos, alguns dos mais populares, segun
do os especialistas, são os de games, re
des sociais, entretenimento e se rv iços . 
"Em geral, eles são caros de desenvol
ver e requerem m a n u t e n ç ã o e atualiza
ção con t ínua , af irma L a m i r a l , da J W T 
Brasil. 

Sua dica é que as marcas invistam 
naqueles apps que oferecem algum tipo 
de utilidade ou entretenimento para os 
usuários. "Cr iar um aplicativo com o 
mesmo conteúdo de marca já existente 
no site da empresa não costuma ser uma 
boa estratégia", diz. 

Segundo Giannetti, da Ínsu la , há uma 
infinidade de aplicativos para as mais 
diversas funções. "Um aplicativo bem-
sucedido é aquele que consegue estabe
lecer um v íncu lo com as ações comuns 
do dia a dia do usuá r io . Quanto mais re
levante o app for para sua rotina, mais 
vezes ele es ta rá em contato com a sua 
marca", afirma. 

Soares, da Aorta, concorda: "O app 
baixado para o aparelho do u s u á r i o 
deve entregar uma ó t ima exper iênc ia , 
com estabilidade, alta disponibilidade e 
segurança ." 

Para obter re levânc ia , claro, é preci
so ter foco. "Apps que querem ' a b r a ç a r 
o mundo' com diversas funcionalidades 
acabam confundindo o u s u á r i o e são 
deixados de lado com rapidez", afirma 
Soares. 

Para Bruno Mendonça , redator da 
Fischer+Fala, quando se trata de apps, 
o que a marca va i cr iar depende do seu 
terr i tór io de a t u a ç ã o : não adianta fazer 
algo relacionado à m ú s i c a se você nun
ca falou sobre isso antes. "Além disso, 
vale o exercício sobre brand ut i l i ty an
tes de definir o seu aplicativo." Tente se 
perguntar: por que estou criando isso? 
Qual o benefício para meus consumido
res? É um aplicativo inovador ou ape
nas uma cópia de algo que já existe? E 
se já existe algo parecido, por que o meu 
é mais legal? 

Para Paulo Sant'Anna, diretor de míd ia 
da Taterka, o grande desafio está justa
mente em integrar um aplicativo como 
mais uma forma de presença digital da 
marca, unindo ferramentas e conteúdos 
de acordo com os valores da comuni
cação. "Não adianta uma marca desen
volver um grande aplicativo de música 
se sua plataforma de comunicação , por 
exemplo, está mais alinhada ao universo 
de games", explica. 

Ele lembra ainda que o simples fato de 
baixar um aplicativo amplia a expecta
tiva por algo diferenciado, inovador. "Se 
a marca não tem nenhum grande dife
rencial a oferecer, criando valor ou per
cepção de exclusividade ao consumidor, 
talvez seja o caso de evitar o l ançamento 
e criar uma d issonância desnecessá r ia 
entre a entrega e a expectativa." 

Camilo Coutinho, gerente de Planeja
mento online da Energy, faz um alerta 

importante. Segundo ele, um dos princi
pais erros cometidos por empresas que 
l a n ç a m seus aplicativos é a falta de di
vulgação. "A empresa envolve seus de
partamentos, cria uma série de tarefas, 
contrata especialistas, fornecedores e 
depois que o aplicativo é lançado, mui
tas vezes, fica escondido numa página 
interna do site da empresa", afirma. 

" U m aplicativo precisa ser capaz de 
vencer duas barreiras", diz Sanna, da 
Wunderman. A pr imeira é a do con
vencimento, em que o aplicativo preci
sa ter vantagens e serv iços suficientes 
para atrair o consumidor para o down
load. A segunda é a do cotidiano. "O 
aplicativo precisa se mostrar útil na 
rot ina do consumidor para assim sem
pre ser ut i l izado." 
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POR DENTRO DOS SITES MOBILES 
Para marcas que queiram investir em si
tes mobile, a dica de Rossi, da Gabriel Ros
si Consultoria, é começar sabendo que a 
ideia do mobile é disponibilizar de maneira 
mais acessível, na pequena tela dos celula
res, informações e conteúdo da empresa ou 
marca. "Por serem carregadas diretamente 
pelo browser, elas têm um alcance e compa
tibilidade muito maiores para usuários de 
diversos tipos de celular, não necessitando 
de downloads nem atualizações para que a 
versão mais recente apareça para o usuá
rio", diz ele. 

Além disso, segundo Lamiral, da JWT 

Brasil, eles são úteis em situações em que a 
pessoa precisa de uma informação ou res
posta imediata - como encontrar o ende
reço de um restaurante ou a programação 
de um evento quando você está no trânsito. 
"Tecnologias como H T M L 5 podem e devem 
ajudar os sites mobile a atingir um patamar 
muito próximo de alguns aplicativos atuais", 
diz ele. 

Como exemplo, ele cita o aplicativo Insta-
gram: "Se o browser permitisse acesso à câ-
mera e a tecnologia dos navegadores móveis 
estivesse um pouco mais evoluída, podería
mos criar um atalho do site no dock do iPho-

ne e acessá-lo normalmente, aplicar o filtro 
na foto e publicar no Twitter e em várias ou
tras redes sociais - ficaria inclusive difícil de 
diferenciar se o mesmo é um aplicativo ou 
um site mobile." 

Para Giannetti, da Ínsula, versões de gran
des portais são bons exemplos de cases de 
sucesso em formato mobile site. "A atuali
zação em tempo real das notícias nos dois 
principais meios digitais (mobile e internet) 
transfere para o celular a mesma credibili
dade e parte da audiência desses portais." 

Como lembra Mendonça, da Fischer+Fala, 
os celulares têm telas menores e conse
quentemente áreas de interação menores, 
o que aumenta a necessidade de otimizar 
a informação que chega ao consumidor. 
"Aos poucos os sites mobiles começam a se 
tornar mais parrudos e tendem a resolver 
alguns serviços de forma eficiente, como 
webmail, consulta a mapas, programação 
de eventos." 

Mendonça lembra ainda que, se a marca 
tem um site, não faz sentido não ter uma 
versão mobile com seu conteúdo resumido, 
ou, pelo menos, informações mais procura
das sobre sua marca, produto ou serviço. 

"Uma dica é ficar atento às métricas do 
site institucional e priorizar esses conteúdos 
no site mobile", recomenda Paula Balestrim, 
diretora de atendimento da agência digital 
Tesla. "Um site de restaurante, por exemplo, 
deve destacar o telefone e o endereço. Uma 
academia deve priorizar os horários dos trei
nos e assim por diante.", diz. "A estratégia 
de apenas adaptar o site institucional para o 
formato mobile não funciona. É preciso fazer 
um planejamento dos conteúdos mais rele
vantes para os dispositivos móveis, levando 
em consideração a praticidade e o acesso rá
pido às informações mais importantes." 

Vale lembrar que sites mobile, pela pró
pria essência, devem ser mais simples e, 
fundamentalmente, leves, pois seu uso de
pende necessariamente de uma conexão à 
web e, salvo em ambientes onde há redes 
wi-fi , a qualidade do tráfego de dados em 
redes 3G ainda é bastante sofrível em mui
tas regiões. 



BONS EXEMPLOS DOS DOIS LADOS 
Lamiral, da J W T Bras i l , cita como bons 
exemplos o aplicativo Guia de aeropor
tos HSBC, criado para iPhone, Android 
e BlackBerry. "Ele é út i l para obter i n 
formações atualizadas sobre s i tuações 
dos voos do dia, a l ém de trazer p rev i são 
do tempo, dicas de bares e restaurantes 
dos locais de destino", diz ele. Sobre si
tes mobile, ele cita McDonald 's e H & M , 
que permitem a loca l ização da loja 
mais p róx ima de acordo com o 
seu local atual. 

Para Giannetti, da 
Ínsula, o aplicativo 
Nike + GPS, focado 
em praticantes 
de corrida, é um 
excelente exem
plo. "Ele com
puta suas rotas, 
guarda o his tór ico 
do seu desempenho, 
compartilha suas ex
periências e premia 
suas conquistas como 
corredor", explica. 

Outro exemplo in 
teressante, segundo 
ele, é o Color Snap da 
Sherwin W i l l i a m s . 
"Com esse aplicativo 

você pode fotografar qualquer lugar ou 
objeto, extrair as cores presentes na foto 
e verif icar quais são as tintas Sherwin 
Wi l l i ans correspondentes." 

Para Boechat, da A G E Isobar, exis
tem bons cases de marcas oferecendo 
serv iços relacionados às suas á r e a s de 
a tuação . "Por exemplo a Ikea com o app 
que permite você escolher um móvel do 

catálogo e aplicar ele na sua sala por 
meio de recursos de realidade aumen
tada uti l izando a câmera do aparelho. 
Você vê como vai ficar e pode comprar 
na hora", diz dele. Outro exemplo é um 
app da Amazon que permite fotografar 
uma capa de l ivro , por exemplo, e re
ceber a in formação dele para comprar. 

Boas ideias para servir de exemplo e 
insp i ração não faltam... 
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