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A hora de o branding  
chegar ao celular
MMA quer ensinar as marcas a integrarem a plataforma móvel às suas estratégias

Por Janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

A base de mobilização do novo diretor 
geral da Mobile Marketing Associa-

tion para a América Latina (MMA), Már-
cio Chaer, é a educação. “Contratamos 
um diretor global para montar um pla-
no cujo foco é mostrar ao mercado que 
o mobile marketing precisa de estratégia 
e não pode viver somente de ações táti-
cas”, diz Chaer, referindo-se ao consultor 
John Arnold, o especialista em mobile  
marketing que coordenará o programa 
mundialmente.

A entidade, que representa 700 com-
panhias ligadas ao marketing móvel, dos 
quais 85 estão presentes na América Lati-
na, oferecerá um curso composto por qua-
tro módulos sobre métricas, privacidade, 
melhores práticas e estratégia. De curta 
duração, as aulas terão conteúdo gerado 
pelos próprios membros da MMA e estará 
disponível a partir de outubro. “Estamos 
visitando diversas agências e anunciantes 
para levar o curso e antecipar os módu-
los, caso haja interesse”, comenta Chaer. 

O MMA estuda um formato padrão pa-
ra estabelecer as métricas do setor, tra-
balho que será feito em conjunto com os 

completamente entendidos pelo mercado. 
“Falta integrar o mobile à estratégia das 

marcas e não fazer somente aplicativos e 
SMS”, corrobora Meneghini. Na avaliação 
do executivo, há empresas que ainda não 
consolidaram a sua presença na web e já 
estão partindo para os aplicativos, sem 
nem mesmo ter um site com conteúdo 
mobile. “Elas estão pulando uma fase im-
portante do processo, já que o consumidor 
transfere os seus hábitos de navegação da 
internet para o celular”, diz o executivo.

O crescimento do mobile marketing 
não acompanha a rápida evolução do 
mercado. Meneghini atribui essa lacu-
na a três fatores: a demora na queda nos 
preços dos aparelhos com acesso à inter-
net; o desenvolvimento do próprio mer-
cado da internet, ainda em expansão; e 
o acesso ainda pequeno ao 3G. 

Apesar do atraso, este é considerado 
pelos principais especialistas do setor co-
mo o momento ideal para somar esforços 
capazes de aprimorar o conhecimento dos 
profissionais, mostrar o potencial de ne-
gócios e provocar, enfim, a tão esperada 
explosão do mobile marketing no Brasil.

principais institutos de pesquisa de da-
dos, como Nielsen e Ibope. 

Estima-se que hoje o mobile marketing 
movimente algo em torno de R$ 50 mi-
lhões, o que corresponde a uma partici-
pação de 5% do total investido em mídia 
digital, que fica com aproximadamente 
4,5% do bolo publicitário. “Falta métri-
ca, pesquisa e, sobretudo, educação pa-
ra explorar as potencialidades dos mais 
diversos formatos, do SMS aos aplicati-
vos, adequando-os a uma estratégia ca-
paz de amarrar o plano e garantir a meta 
estabelecida”, reclama Chaer.

Cerca de 40% dos mil entrevistados pe-
la pesquisa Consumidor Móvel 2011, rea-
lizada pela WMcCann com mil consumi-
dores de capitais brasileiras, já acessam 
a web pelo celular (o Brasil já tem mais 
de 200 milhões de aparelhos) e 30% dos 
entrevistados são donos de smartphones  
(são cerca de 19 milhões de aparelhos 
atualmente no País), que hoje estão na 
lista dos principais desejos de compra 
do brasileiro. “Já temos consumidores 
aptos  para a compra, mas as marcas ainda 
não estão preparadas para vender ou fa-

zer branding pelo celular”, avalia Ricardo  
Cavalinni, vice-presidente de convergên-
cia, WMcCann.

A pesquisa mostra que os números da 
internet móvel já ultrapassam os índices 
que a internet “tradicional” apresentava 
no começo de 2007. “Esse é o momento 
para desenvolver o mercado. A transição 
não vai levar 15 anos, como foi com a in-
ternet”, alerta Cavalinni. 

Uma das principais confirmações da 
pesquisa, feita em parceria com o Grupo  
Mobi e o Instituto Ipsos Mediact, é o in-
vestimento restrito apenas à produção de 
soluções para uma marca de aparelho, 
por exemplo, o iPhone. Mesmo assim, o 
número de consumidores que compram 
via celular já é razoável.

Falta integração
Segundo Ari Meneghini, diretor execu-

tivo do IAB Brasil (Interactive Advertising 
Bureau), o País terminou 2010 com 14,6 
milhões de aparelhos celulares conecta-
dos à internet. A previsão é que esse nú-
mero salte para 40 milhões até o fim des-
te ano, mas os números ainda não foram 
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Presença nas 
redes sociais 

Se o anunciante brasileiro 
demorou a sentir a necessidade 
de se destacar na internet, que se 
mostrou inescapável ao longo da 
década passada, a mesma falta 
de tato pode ser observada hoje 
em relação às mídias sociais. 
Terreno em que queixas e elogios 
de consumidores são organizados 
e, portanto, ganham mais 
visibilidade do que se estivessem 
esparsos na web.

A partir de constatações como 
essas, a E-Consulting Corp. mediu 
o índice de presença online (POL) 
de mais de 130 das mil maiores 
empresas do País. Dentre as 15 
melhores colocadas no ranking, 
apenas três são marcas 100% 
nacionais: Natura (5ª colocada), TV 
Record (9ª) e Petrobras (11ª). 

“Participar ou não das 
redes sociais não é uma opção 
que cabe à companhia, já que 
discussões sobre suas marcas, 
produtos e iniciativas acontecem 
a sua revelia. Seus clientes, 
funcionários e concorrentes 
também já fazem parte delas”, 
comenta Thiago Assis, consultor 
de negócios sênior da E-Consulting 
e gerente do projeto.

A consultoria rastreou YouTube, 
Twitter, LinkedIn, Reclame Aqui, 
Google, Facebook e Orkut — que, 
segundo dados da ComScore do 
fim de julho, detêm 24,4 milhões e 
35,68 milhões de usuários únicos, 
respectivamente.

Outro dado comparativo 
importante mostra que não 
necessariamente a verba investida 
no meio virtual se reverte em 
percepção positiva por parte dos 
internautas. 

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-08-09 18:04:09 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.122 at 2011-08-09 18:04:09 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1471, p. 26, 8 ago. 2011.




