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Somos um País de 190 milhões de cida-
dãos, segundo o último Censo, e 220 

milhões de linhas de telefonia móvel, se-
gundo dados da Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel). Num país em 
que há mais aparelhos de celular do que 
gente, seria de se esperar que ações de 
mobile marketing fizessem parte do co-
tidiano de agências e anunciantes brasi-
leiros. Não é o que acontece. Prova disso 
é que não há certeza sequer a respeito do 
quanto se investe em mobile marketing 
no País. “A participação de mobile no bo-
lo publicitário, hoje, é irrisória”, afirma Ari 
Meneghini, diretor do Interactive Adver-
tising Bureau (IAB Brasil). “Ela não é me-
dida e a maioria dos anunciantes não tem 
um site mobile”, constata. “Faltam dados”, 
complementa Leo Xavier, CEO do grupo 
Pontomobi, um dos players nacionais de 
mobile marketing. 

A despeito da falta de dados, circula 
pelo mercado a projeção de que este seg-
mento represente 5% do faturamento total 
de internet – que gira em torno de 5% do 
bolo publicitário nacional. A coincidên-
cia dos percentuais rende ao mobile a al-
cunha de “a internet da internet”. Se apli-
cado aos dados do Projeto Inter-Meios, 
de Meio & Mensagem, o percentual de 
mobile representaria uma movimenta-
ção anual de aproximadamente R$ 60 
milhões. Mas também não há consenso 
sobre esse valor. “Só o grupo Pontomo-
bi deve movimentar R$ 25 milhões, logo, 
as cifras do mercado não podem ser tão 
baixas. É óbvio que não detemos toda es-
sa parcela de mercado”, pondera Xavier, 
cuja opinião é de que a quantidade de 
ações em celulares é subdimensionada.  

(Des)conhecimento
“Para ser bem sincero, há miopia e des-

conhecimento, de um modo geral, sobre 
o meio”, sentencia André Zimmerman, 
diretor-geral da Havas Digital no Brasil. 
“Daria para usá-lo mais e melhor.” Des-

Sobra celular, falta anunciante
Publicidade brasileira subaproveita ações em celulares, a despeito da base de telefonia móvel do País

Por Antonio DuArte

mobile

de 2008, o grupo opera no País a Mobext, 
agência global especializada em mobile 
marketing criada em 2007. A opinião de 
Zimmerman ressoa pelas salas de prati-
camente todos os líderes de agências di-
gitais e/ou de mobile marketing do País. 
E encontra respaldo também na Mobi-
le Marketing Association Latin America 
(MMA Latam). “A barreira para o meio não 
decolar não é a tecnologia. É falta de co-
nhecimento”, diz Marcio Chaer, diretor-ge-
ral da associação para a América Latina. 

A opinião dos players deste mercado é 
de que os anunciantes ainda não enten-
dem o mobile como algo estratégico den-
tro do plano de comunicação. Pouco se in-
veste e, quando isso acontece, geralmente 
a verba é parte da estratégia de internet. A 
ação mobile é pensada como desdobra-
mento da campanha, e não como parte 

estratégica de seu planejamento. Poucos 
anunciantes seguem o caminho conside-
rado correto pelas fontes ouvidas pela re-
portagem: pensar o celular como uma mí-
dia tão estratégica quanto as demais, já 
consolidadas. “É um erro não pensar na 
convergência dos meios. Ações que não 
são planejadas assim já nascem erradas. 
E isso vai aparecer lá no final, com o bai-
xo retorno sobre investimento”, diz Alon 
Sochaczewski, sócio fundador da Sinc.  

Um bom exemplo dessa visão equi-
vocada ou simplista do marketing pa-
ra celular foi o boom de aplicativos para 
iPhone vivido há cerca de dois anos pe-
lo mercado. O ritmo de lançamentos de 
aplicativos de marcas brasileiras na Ap-
ple Store era frenético. Ter um ícone na 
tela do gadget era – e, em alguns casos, 
ainda é – vendido como sinônimo de 

Ações da Sinc para celular: SMS para a grife carioca 
Farm e app da LG para dividir a conta no bar

Case Vital, criado pela Fbiz para Unilever: revista digital distribuída como mensagem de dados
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Números do mobile no Brasil (e no mundo)

220 milhões de linhas de telefonia móvel  
(Fonte: Anatel)

Desses, 45 milhões são smartphones  
(Fonte: Max Petrucci, presidente da Garagem I.M.)

R$ 60 milhões - faturamento estimado de mobile no 
Brasil. O valor é considerado baixo pelos players do 
mercado (cálculo com base no Projeto Intermeios)

US$ 122 milhões - faturamento mobile em 2010 no Big 
Five europeu (Reino Unido, França, Itália, Espanha e Alemanha) 

US$ 1 bilhão - expectativa de quanto mobile deve faturar 
em 2015 no Big Five. 
(Fonte: IAB Europa)

Fonte: (tabelas 1 e 2): Pesquisa realizada pela Mowa com base no Anuário publicado pela revista Exame das 500 maiores empresas do Brasil
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Começou como um livro, o #Mobilize. 
De autoria do trio Leo Xavier, CEO da 
Pontomobi, Alon Sochaczewski, sócio 
fundador da Sinc, e Ricardo Cavallini, 
vice-presidente de convergência da 
WMcCann, a ideia é mostrar o papel 
do celular na estratégia das marcas 
hoje em dia. Além do livro, um site 
(www.mobilizebook.com.br) foi criado 
e, como se trata de um conteúdo 
sob licença Creative Commons, 
pode ser reproduzido e distribuído 
gratuitamente.

Para além do livro e seus 
desdobramentos digitais, o trio criou 
o #mobilize Breakfast, realizado 
trimestralmente num hotel de São 
Paulo, com 300 vagas. Amigos, clientes 
e parceiros são convidados a participar 
de um encontro matinal que discute 
pesquisas, tendências e cases recentes. 
“Os meses seguintes são incríveis. Não 
paro de receber pedidos de propostas 
e reuniões para apresentar pesquisas”, 
diz Leo Xavier, um dos organizadores. 
Para potencializar a plataforma, o trio 
de criadores do #mobilize prepara a 
segunda edição do livro, com cases 
novos, e a criação de palestras pagas. 

Num movimento semelhante para 
popularizar o uso do mobile, a Mowa 
criou a plataforma Universo. Com 
financiamento de R$ 1 milhão bancado 

Plataformas ajudam a popularizar o mobile

pela Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep), ligada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, a plataforma tem 
como objetivo estimular a criação de 
sites móveis e aplicativos por pequenos e 
médios empresários. A ação é uma parceria 
com técnicos da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (Poli/USP) e tem 
como meta chegar a 150 mil sites móveis ou 
aplicativos criados em 24 meses. 

Uma versão beta do sistema já está 
no ar há três meses e gerou cerca de 300 
projetos. “Tem desde banda sertaneja até 

lojas de bairro”, conta Guilherme Santa 
Rosa, vice-presidente da Mowa. A ideia 
do Universo difere da #mobilize na 
medida em que é voltada a um público 
que não usa serviço de agências de 
publicidade e que tem objetivos e 
projeções locais de negócio. Ambas 
mostram, porém, a preo cupação com 
que o mercado publicitário e, em 
certa medida, o governo federal têm 
olhado para a ferramenta. “Em cinco 
anos, até 2016, viveremos o boom da 
mobilidade”, acredita Santa Rosa.

inovação. A tese foi logo por água abaixo 
e virou um clichê. “Se seu público é clas-
se C, não adianta fazer aplicativo”, afirma 
Chaer, da MMA Latam. “Virou moda fa-
zer aplicativo para iPhone. Há um volu-
me enorme deles que não faz sentido”, diz 
Marcelo Castelo, head de mobile e mídias 
emergentes da Fbiz. 

Na contramão do que Castelo define 
como “tiros curtos e altos”, a exemplo da 
febre de aplicativos de iPhone, há um gru-
po seleto de empresas investindo em mo-
bile de forma mais elaborada. “Há em-
presas pioneiras, como a Unilever, que 
começou a olhar para isso em 2005. As 
demais serão seguidoras”, cutuca Caste-
lo, cuja agência já entregou para a mar-
ca mais de 50 projetos de mobile. A lis-
ta inclui desde ações em mídia impressa 
com uso de QR Code até os famosos apli-
cativos para iPhone, passando por envio 
de SMS e mobile advertising, o formato 
mais tradicional e próximo à publicida-
de online, com banners e formatos pa-
drões. “Poucas são as empresas que per-
cebem o quanto é estratégico estar neste 
ambiente”, afirma Guilherme Santa Rosa, 
vice-presidente da Mowa. 

Aprendizado necessário
“Potencial o mercado tem. E o públi-

co já cobra esse tipo de conteúdo”, afir-
ma Chaer, da MMA Latam. Para ajudar 
o setor a vencer a barreira do desconhe-
cimento e deslanchar, a MMA está inves-
tindo num programa global de educação. 
O projeto está sendo bancado pela Coca-
-Cola e custou US$ 1 milhão. A partir 

Santa Rosa, da Mowa: iniciativa em parceria com a Poli/USP já gerou cerca de 300 projetos

D
iv

u
lg

a
ç

ã
o

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-09-13 17:07:32 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.122 at 2011-09-13 17:07:32 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



54 especial internet e mídias digitais

• 12 SETEMBRO 2011

Na mesma pesquisa em que apontou 
que 90% das 500 maiores empresas do 
País  (de acordo com o ranking Melhores 
& Maiores, da revista Exame) não têm 
site móvel, a Mowa mapeou o uso 
de mobile marketing nos diferentes 
segmentos da economia. Para saber 
o quão “móveis” as empresas eram, 
levou em conta os seguintes aspectos: 
existência de site móvel; existência de 
aplicativo para smart phone; e uso de 
SMS em alguma ação corporativa. 

Com base nesses três aspectos, a 
agência concluiu que apenas 7,5% das 
500 empresas podem ser consideradas 
móveis – em 2010 o índice também foi 
baixo, de 5%. Analisando a “mobilidade” 
por setor, chegou-se a alguns 
apontamentos óbvios. Um deles é o de 
que as empresas de telecomunicações 
são as que mais usam o mobile: 33% 
delas já se valeram das três ferramentas 

(SMS, site móvel e aplicativo) para se 
comunicar com seu público. “A coisa 
anda mais rápido, neste caso, porque 
os produtos são mais móveis”, diz Alon 
Sochaczewski, da Sinc. O setor é seguido 
por “diversos”, com 25%, e sistema 
fi nanceiro e bancos, com 13%. “Os bancos 
são sempre pioneiros, até pela força 
fi nanceira que têm”, avalia Guilherme 
Santa Rosa, vice-presidente da Mowa. 

O varejo, por outro lado, surpreende 
pelo baixo uso de mobile marketing: 
apenas 2% dos players congregam 
ações nos três aspectos avaliados 
pela Mowa. “O setor está muito 
mal posicionado, porque poderia 
usar o móvel como uma estratégia 
vencedora de comunicação. O baixo 
uso da ferramenta talvez se explique 
porque o consumidor ainda esteja 
se acostumando com a ideia de, por 
exemplo, comprar pelo celular”, 

explica Santa Rosa. 
O uso do mobile pelo varejo é, de fato, 

um fi lão a ser explorado. O Pão de Açúcar, 
por exemplo, lançou um aplicativo de 
compras pelo celular para a base de 
iPhones. O trabalho foi executado pela 
Pontomobi e é uma extensão do serviço 
de entrega em domicílio oferecido pelo 
supermercado em São Paulo (capital 
e cidades do interior e litoral) e Rio de 
Janeiro. “O aplicativo tem que ajudar o 
consumidor a poupar tempo, como neste 
caso, ou a passar tempo”, teoriza Leo 
Xavier, da Pontomobi, responsável pelo 
aplicativo do Pão de Açúcar. Neste último 
caso, ele cita o case criado para a marca 
de chocolate Bis. A agência aproveitou 
um aplicativo de jogo de truco para criar 
o Truco Bis. “Em uma semana, houve 
mais downloads  do que nos dois anos em 
que o aplicativo, não patrocinado, estava 
disponível na AppStore brasileira.” 

Telecom é o setor que mais utiliza 
mobile. Varejo é lanterninha

de um conteúdo-base criado pela MMA 
global, a divisão para América Latina re-
gionalizará o material e estimulará seus 
associados (agências, marcas, operado-
ras, provedores e empresas de tecnolo-
gia) a criar conteúdo local. O produto que 
resultar disso será repassado, em cursos, 
às equipes dos associados – começando 
pela própria Coca-Cola. “A nossa missão 
é tornar o mobile parte da estratégia das 
marcas. Hoje, ele é visto como forma de 

se mostrar inovador de maneira pontual,  
mas com o dinheiro que sobra”, contex-
tualiza Chaer. 

No Brasil, especificamente, existem 
alguns empecilhos além do desconheci-
mento da aplicação de mobile. Um deles 
é o custo de telecomunicações. “O Brasil 
tem um dos custos de uso mais caros do 
mundo – e queremos mostrar aos anun-
ciantes que uma grande estratégia é sub-
sidiar o consumo de dados. Funcionaria 

muito bem com a classe C, por exemplo”, 
diz Chaer. Outros pontos que tornam o 
mobile menos atrativo são a alta taxa de 
celulares pré-pagos (90% da base atual), 
o que dificulta a exploração de serviços 
com valor agregado; as diferentes tecnolo-
gias dos sistemas operacionais dos apare-
lhos; e a alta carga tributária do País, que 
encarece o serviço de telefonia. 

Neste caso, especificamente, Chaer 
comenta que o lucro médio por usuário 
de telefonia móvel no Brasil permanece 
o mesmo, na base de R$ 25 mensais, há 
anos. “A diferença é que, antes, era apenas 
ligação e SMS. Hoje tem isso, mais internet 
e download de conteúdo. O faturamen-
to aumentou por causa do crescimento 
da base, e não porque os usuários estão 
consumindo mais”, afirma Chaer. “Barrei-
ras como essas precisam ficar claras para 
que façamos com que elas diminuam.”

Boom próximo
Se as barreiras já estão mapeadas — e 

alguns tiros no pé também —, o mercado 
aponta para caminhos que levarão o mo-
bile para o mapa das grandes fontes de re-
ceita do mercado publicitário nacional. A 
principal delas, hoje, é a necessidade de 
um site móvel. Afinal, uma base de celula-
res enorme como essa – em que os smar-
tphones já representam entre 20% e 25% 

do total – exige presença dos anunciantes 
nas telinhas de celulares. Ter um site móvel 
não é caro, tampouco exige grandes ideias 
ou estratégias por parte das agências. E é 
uma maneira de estar presente no ambien-
te online para quem navega pelo celular.

A despeito disso, um levantamento fei-
to pela Mowa com base no anuário da re-
vista Exame, da Editora Abril, que lista as 
500 maiores empresas do País, mostrou 
que 90% delas não tem uma página pa-
ra quem navega na internet pelo celular. 
A pesquisa consistiu em buscar páginas 
próprias dessas empresas a partir de dis-
positivos móveis. Na prática, é como se es-
sas marcas não existissem institucional-
mente para o internauta que as procura 
no browser a partir do celular. 

“Em três anos, vai ter mais gente aces-
sando internet mobile 3G do que pelo 
computador”, afirma Leo Xavier, da Ponto-
mobi. “A aplicabilidade da web vem acon-
tecendo sistematicamente.” Uma prova 
de que os anunciantes vêm acordando 
para a questão é o número de sites mó-
veis criados pela Pontomobi. Nos últimos 
dois anos, a agência criou 200 deles para 
empresas. “Quem precisa ter site móvel já 
tem. O que incomoda é que o potencial é 
muito grande, mas pouco se investe”, re-
clama Marcelo Castelo, da Fbiz. 

Para ele, o mobile crescerá muito e com 
a vantagem de não criar uma bolha, como 
aconteceu com a internet no início da dé-
cada passada. Uma base grande e conso-
lidada, somada à experiência malfadada 
da internet nos anos 2000, deve garantir 
um crescimento rápido, mas sustentado, 
ao mobile. “As pessoas já estão com smar-
tphones na mão, acessando internet e bai-
xando aplicativos. Precisamos dar tempo 
ao tempo. A base já está aí”, afirma Castelo.

Segundo Ari Meneghini, do IAB Brasil, 
apesar de o meio ainda ser “irrelevante”, o 
cenário europeu dá pistas de que, de fato, 
estamos próximos de um boom. “Nos big 
five da Europa (Reino Unido, França, Itá-
lia, Espanha e Alemanha), o investimen-
to em mobile advertising em 2010 foi de 
US$ 122 milhões, segundo o IAB Europa. 
Em 2015, a previsão de faturamento é de 
US$ 1 bilhão”, afirma. “Aqui no Brasil, é 
questão de dois ou três anos para que as 
barreiras diminuam e façam a coisa ga-
nhar escala”, prevê Max Petrucci, presi-
dente da Garage Interactive Marketing. 
Outro “termômetro” do crescimento do 
interesse em mobile vem de uma percep-
ção menos científica de Marcelo Castelo, 
da Fbiz. Desde 2004, ele faz palestras so-
bre marketing digital e estratégias mobi-
le. “Quando comecei, ninguém levantava 
a mão quando eu perguntava quem já fa-
zia mobile. Hoje, de 20% a 30% do públi-
co já a levanta”, contabiliza. “Certamente, 
na palestra de 2012, 50% já vão ter feito 
mobile ao menos uma vez.”

Esse crescimento, ainda que ameaçado 
por algumas barreiras, pode, também, ser 
uma resposta à demanda da base de usu-
ários. É natural que, ao sentir que há ex-
pectativa dos consumidores em relação a 
ações voltadas para as telinhas do telefo-
ne, as marcas cobrem suas agências por 
ações mais integradas à estratégia de co-
municação. “Estamos prestes a viver es-
sa explosão. Estamos vencendo a barrei-
ra dos entusiastas, vendo o tsunami che-
gar. A massa está chegando [ao mobile] e o 
grande boom também”, encerra Guilherme 
Santa Rosa, da Mowa. Saber quem vai sur-
far essa onda direito é questão de tempo.

Meneghini, do IAB Brasil: mobile deve experimentar crescimento rápido, mas sustentável

Aplicativos de compras do Pão de Açúcar e de jogo do chocolate Bis, criados pela Pontomobi: comodidade e diversão pelo celular
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