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Muito espaço, pouco anúncio 
Espaço para publicidade em dispositivos móveis aumenta significativamente 
nos últimos 12 meses, mas apetite de anunciantes não acompanha o ritmo. 

barateamento de smart-
phones, o surgimento dos 
tablets e o lançamento de 
planos de dados para aces
so à Internet para usuár ios 

pré-pagos e a expansão da cobertura 
dos serviços de terceira geração (3G) 
geraram, entre outras consequências, 
um crescimento expressivo na audiên
cia de sites e aplicativos móveis nos 
últimos 12 meses no Brasil. Como 
reflexo, a oferta de espaço publicitário 
na telinha dos celulares aumentou de 
maneira significativa, pois seu princi
pal modelo de negócios é a venda de 
"impressões", ou seja, de vezes em 
que uma página com anúncio é exibi
da, seja em um site ou em um aplica
tivo. 0 problema é que a demanda dos 
anunciantes não cresceu na mesma 
proporção. O resultado é uma taxa de 
ocupação baixa, girando em torno de 
20%, e uma preferência das equipes 
de vendas por comercializar patrocí
nios, por serem mais rentáveis. 

Não faltam exemplos para ilustrar 
o aumento do inventário da publicida
de móvel no País (veja gráfico na pági
na 44). A Hands, uma adnetwork que 
administra mais de cem sites e aplica
tivos móveis, registrava um ano a t rás 
cerca de 35 milhões de impressões por 
mês . Agora, são 200 milhões. "O celu
lar não é mais a cereja do bolo. Agora 
é mídia de massa", afirma Edison 
Maluf, diretor executivo da Hands. No 
mesmo intervalo de 12 meses, o inven
tár io móvel do Yahoo! aumentou 
400%, passando de 12 milhões para 
60 milhões de impressões /mês - e a 
expectativa é dobrar para 120 milhões 
até dezembro. 

O Google não revela números absolu
tos, mas informa que, no seu caso, o 
crescimento foi de 600% em um ano. É 
difícil medir o tamanho total do mercado, 
mas alguns especialistas arriscam dizer 
que seria próximo a 2 bilhões de impres
sões por mês, somando sites e apps 
móveis acessados por brasileiros, o que 
representaria um crescimento de quase 
dez vezes em um ano. 

0 que deveria ser motivo para 
comemoração, entretanto, está geran
do reflexão. Em vez de anúncios, o que 
se vê no espaço reservado para publi
cidade em vários sites móveis brasilei
ros são os chamados calhaus, ou seja, 
propaganda de outros produtos do 
mesmo grupo editorial. "A taxa de 
ocupação é pequena. 0 celular hoje é 
como a Internet na década de 90: a 
audiência cresce ano a ano, mas fal
tam anunciantes", analisa o diretor de 
marketing e publicidade do UOL, Enor 
Paiano. Tal como no começo da 
Internet, quando muitas marcas não 
tinham website e por isso não anun-

ciavam na web, agora ainda há muitos 
anunciantes que não possuem sites 
móveis. Para resolver o problema, a 
Hands e o Yahoo!, por exemplo, ofere
cem aos clientes, a partir de um deter
minado valor de contrato, o desenvol
vimento de uma página móvel. Os 
setores que mais têm anunciado nas 
telinhas dos celulares são o automoti
vo e o financeiro, justamente os dois 
que foram pioneiros em anunciar na 

Internet, por que
rerem agregar o 
ca rá te r de inova
ção às suas mar
cas. 

A falta de sites 
móveis não é a 
única razão para o 
baixo interesse dos 
anunciantes. Do 
lado das agências 
digitais, existe uma 
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reclamação de que o preço 
do CPM (custo por m i l 
impressões) está alto no 
celular. O preço de tabela 
chega a R$ 100 em alguns 
casos, mas é reduzido em até 
75% durante a negociação, 
dependendo da escala. Ainda 
assim, é muito mais caro que 
os preços da web. Entre as 
justificativas está o fato de 
que, no celular, a taxa média 
de clique, conhecida como CTR, na 
sigla em inglês, costuma ser dez vezes 
maior que a da web. Enquanto nesta 
última o CTR médio é de 0,1%, no 
celular a média é de 1%, podendo che
gar a 5% em casos de segmentação 
mais cuidadosa ou de uso de anúncios 
multimídia. O usuário de celular é 
mais propenso a clicar em propagan
das porque as vê como conteúdos, 
explica Paiano, do UOL. Além disso, 
um banner no celular ocupa propor
cionalmente mais espaço de tela do 
que um banner na web. 

Outra explicação para o CPM mais 
alto está na possibilidade de segmenta
ção dos anúncios, o que t ambém con
tribui para elevar o CTR. Os servidores 
de banners são capazes de dividir a 
base de usuários de acordo com o sis
tema operacional ou aparelho usado, 
estado de origem e operadora móvel. 

Mas há quem diga que os preços 
não baixam porque os grandes portais 
não precisam da receita de publicida
de móvel e preferem, portanto, não 
queimar essa mídia agora. Acaba que 
o banner móvel é dado quase como 
brinde em negociações 
maiores, que envolvem 
outras mídias. 

Do lado dos anun
ciantes existe a queixa 
de que falta no inventá
rio móvel brasileiro um 
verdadeiro canal de 
massa. Algo como a 
página de sa ída do 
Orkut, que é vista por 5 
milhões a 6 milhões de 
pessoas por dia e cujo 
CPM gira em torno de 
R$ 1. Outro exemplo é 
a página de boas vin
das do MSN. Os dois 
estão para a web como 
o horár io nobre está 
para a TV. Os anun
ciantes fazem fila e 

aguardam vários meses para 
botar suas propagandas no 

ar. Na mídia móvel, uma primeira ten
tativa de criar algo parecido parte do 
Google, com o Mobile YouTube 
Roadblock, que permite a uma marca 
ter 100% dos anúncios na versão do 
YouTube acessada por celulares, infor
ma o responsável por publicidade 
móvel da empresa na América Latina, 
Peter Fernandez. 

Adnetworks 
Em vez disso, o que ganha força é 

justo o contrário: a reunião de vários 
pequenos canais em redes de publici
dade, ou adnetworks, algumas delas 
com abrangência mundial, como a 
AdMob, do Google; a iAd, da Apple; e a 
indiana InMobi, que já faz negócios no 
Brasil. Elas vendem espaço publicitário 
no atacado, principalmente em aplica

tivos móveis. Costumam 
usar o modelo de conhe
cido como "blind deli-
very", literalmente uma 
distribuição às cegas: o 
anunciante não escolhe 
em quais aplicativos seu 
banner apa rece rá . O 
cliente apenas informa o 
público-alvo e a plata

forma se encarrega de definir os espa
ços a serem ocupados. Nesse caso, em 
vez de impressões, o anunciante é 
cobrado por cliques. "Nossos clientes 
costumam ser anunciantes globais que, 
eventualmente, querem atingir tam
bém o consumidor brasileiro", explica 
o diretor de projetos estratégicos da 
InMobi, Khamir Bhatia. A rede da 
InMobi tem mais de 10 mil publishers 
de 150 países. A Admob é ainda maior, 
com 90 mil sites e apps. 

Estão surgindo t a m b é m adne-
tworks nacionais. Hands e Redemobi, 
do Grupo.Mobi, são as mais conheci
das. A estratégia é diferente: o objetivo 
é montar uma rede premium, cobrar 
um preço mais alto que as concorren
tes internacionais, mas permitir que o 
anunciante segmente melhor seu 
público-alvo. Enquanto as redes 
estrangeiras são atraentes para peque-
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nos desenvolvedores, que não pos
suem equipe de vendas para comer
cializar anúncios, as nacionais estão 
conseguindo atrair marcas consagra
das. A Hands tem em seu portfólio o 
jornal O Dia, a revista Caras e o apli
cativo eBuddy - este último representa 
mais da metade de seu inventário, 
registrando atualmente 180 milhões 
de impressões por mês no Brasil. Por 
sua vez, na Redemobi estão MTV, 
Climatempo e os canais Globosat. 
Grandes provedores de conteúdo estão 
se rendendo às adnetworks nacionais 
para poderem participar de campa
nhas de maior escala, complementan
do o trabalho feito por suas equipes de 
vendas. É o caso da Abri l , que está em 
fase final de negociação com uma rede 
nacional de publicidade móvel. "O 
objetivo é entrar em planos de mídia 
diferentes, que nossa equipe de ven
das não atinge", explica a gerente de 
publicidade digital da Abri l , Virgínia 
Any. Para se ter uma ideia do ritmo de 
crescimento das adnetworks nacio
nais, o faturamento da Redemobi deve 
alcançar R$ 4 milhões este ano, quatro 
vezes mais que o obtido em 2010. Leo 
Xavier, presidente do Grupo.Mobi, 
entretanto, evita comemorações preci
pitadas: "Assim como não houve o ano 
da Internet, nem o ano da TV a cabo, 
não existe o ano do mobile marketing. 
É um processo longo, de anos." 

Há quem resista a essa tendência 
de adesão às redes de publicidade 
móvel, sejam nacionais ou estran
geiras. "O problema é o preço. Se eu 
baixar para centavos, nunca mais 
vendo anúncio por um valor decente", 

comenta Paiano, do UOL. A alternativa 
pode ser a busca por patrocínios. "Em 
aplicativos é melhor vender patrocínio 
em vez de CPM, porque a audiência é 
pequena ainda", relata Melissa Beltrão, 
do Yahoo! Na Abri l , o patrocínio de 
apps tem gerado mais receita publici
tária que os banners em sites móveis. 
Geralmente são vendidas cotas de um 
ano, com um espaço pré-estabelecido 
e direito de trocar os anúncios periodi
camente etc. 

Foi o modelo de patrocínio que sus
tentou muitos dos aplicativos para 
tablets, especialmente o iPad. 

Segundo fontes do mercado, houve 
contratos de valores estratosféricos, 
porque algumas marcas faziam ques
tão de ser as pioneiras a anunciar 
nessa mídia. Vale lembrar que, no caso 
de revistas e jornais em tablets, há 
t ambém a venda de anúncios dentro 
das versões digitais, cuja receita pode 
ser ainda maior do que as cotas de 
patrocínio. Na Veja, por exemplo, que 
acumula mais de 200 mil downloads, os 
anúncios da versão para iPad são vendi
dos separadamente daqueles para a 
edição impressa. Como contribuem 
para aumentar o tamanho do arquivo a 
ser baixado pelo leitor, o preço do anún
cio varia de acordo com seu peso em 
megabytes, pois há desde anúncios sim
ples até aqueles multimídia, com intera
ções e vídeos embarcados. 

Operadoras 
As operadoras móveis não estão 

fora do mercado de publicidade. Seus 
portais WAP ainda atraem um público 
significativo e que segue aumentando, 
graças a planos de dados pré-pagos. Na 
Claro, por exemplo, o inventário cresceu 
60% em 12 meses, atingindo 23 milhões 
de impressões/mês em junho. É comum 
as operadoras terceirizarem a comer
cialização dos banners. Seu CPM de 
tabela está bem abaixo da média do 
mercado, pois o objetivo não é ganhar 
com a publicidade em si, mas com os 
serviços de valor adicionado (SVAs) que 
são divulgados ali. A maioria dos anun
ciantes nos portais das teles são agrega-
dores de conteúdo parceiros, que ven
dem SVAs, cuja receita é dividida com 
as operadoras. É comum a cobrança 
não ser por impressões e nem por cli
ques, mas por aquisição de novos assi
nantes para esses serviços, conhecido 
como CPA (custo por aquisição). 

A participação das operadoras não 

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
.



se limita a banners em por
tais WAP. A Claro adotou 
uma solução para exibição 
de anúncios em mensagens 
"pop-up" nas telas dos usuá
rios quando o celular está 
ocioso. A operadora utiliza 
uma tecnologia chamada 
LiveScreen, desenvolvida 
pela Celltick, que recente
mente firmou parceria com 
a RIM para distribuir anún
cios dessa maneira na tela 
do BlackBerry. Outra iniciativa da Claro 
é a venda de espaço publicitário para 
jingles em sua URA de recarga de pré-
-pagos, no número *555. 

O maior canal para publicidade que 
as operadoras têm em suas mãos , 
porém, é a plataforma de SMS, com 
potencial para atingir toda a base de 
usuár ios . As teles ainda exploram 
pouco essa ferramenta, pela dificulda
de de obter a autorização dos assinan
tes, o chamado "opt-in". Como conse
quência, proliferam ações de mobile 
advertising via SMS comandadas por 
terceiros a partir de brechas no modelo 
de negócios e na tecnologia, seja por 
meio de gateways internacionais, ou 
SMS corporativos ou mesmo SIMcards 
de pessoas físicas, aproveitando pro
moções agressivas das teles para SMS 
peer-to-peer. Não raro, é uma publici
dade enviada sem autorização do usu-

a escala obtida garanta o retorno 
para o anunciante." 

ano, ou seja, spam, puro e 
simples. "É um mercado que 
se movimenta à revelia das 
operadoras, em muitos aspec

tos devido à falta de padronização de 
mecânicas, modelos comerciais, inven
tários de mídia, relatórios disponíveis 
etc", analisa a diretora de serviços de 
valor agregado e roaming da Claro, 
Fiamma Zarife. Ela complementa: "A 
publicidade móvel somente deslancha-
rá quando houver padronização míni
ma entre as quatro grandes operadoras 
do País, para que o alcance seja total e 

Richmedia e Ibope 
Novidades estão surgindo 

para convencer as grandes mar
cas a anunciar na tela dos celula
res. Uma delas é a oferta de ban

ners multimídia, com animações, víde
os e interações, em um formato conhe
cido como richmedia. As plataformas 
das Hands e da Yahoo! já oferecem 
essa possibilidade e os resultados cha
mam a atenção, com CTRs acima de 
4%. "O celular é um espaço mais restri
to que a web. É preciso tomar cuidado 
para não ser invasivo na comunica
ção", pondera o diretor de marketing e 
propaganda do iG, Marcelo Lobianco. 

Outra novidade em estudo é o acom
panhamento do mercado pelo Ibope. O 
instituto planeja acompanhar mensal
mente os seis maiores portais móveis 
do Brasil, reportando seus inventários, 
CPMs e principais setores anunciantes. 
O monitoramento conferirá um status 
de mídia consolidada e profissional, o 
que tende a atrair mais anunciantes. 

Para Marcelo Castelo, sócio-diretor 
da agência digital Fbiz, o mobile adver
tising só vai acontecer para valer no 
Brasil quando os diretores das grandes 
empresas navegarem efetivamente 
pela Internet em seus smartphones e 
notarem a ausência de suas marcas ali. 
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Text Box
Fonte: Teletime, São Paulo, ano 14, n. 146, p. 42-45, ago. 2011.




