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Mobile ainda 
aquece os motores
Apesar do forte crescimento no País do mercado  
de smartphones, ações ainda são limitadas

Por Fábio CioCCh 

O mobile marketing ainda é um grande 
desafio para o mercado. Esse é o prin-

cipal recado do evento Mobile Marketing 
Association (MMA) Forum, ocorrido na se-
mana passada em São Paulo.  “Este evento 
serve para desmistificar o tema”, diz Már-
cio Chaer, presidente da MMA no Brasil. 
Segundo dados atualizados da Anatel, o 
País  possui mais de 227 milhões de celu-
lares ativos, e encerrou setembro com 34,5 
milhões de acessos de banda larga mó-
vel, somando modens e aparelhos móveis.

Neste ano, foi registrado aumento de 
67% no número de acessos de banda lar-
ga móvel, recorde para o período nos úl-
timos 11 anos, segundo a agência. Esta 
nova massa de consumidores da classe C 
deverá impulsionar a demanda por servi-
ços móveis. Prova disso é o crescimento 
de buscas feitas pelo celular, em apenas 
um ano: 2.900%, segundo revelou Peter 
Fernandez, executivo do Google.

Fernandez disse também que a rede de 
publicidade do Google, a AdMob, registrou 
crescimento de 727% nos acessos móveis 
no mercado brasileiro, atingindo 1,14 bi-
lhão de page views, ante 133 milhões há 
um ano.  Na contramão desses números, 
ele revela que apenas 20% dos sites das 
empresas foram programados para ope-
rar em ambiente móvel. Ele é enfático ao 
se referir ao atual estágio das empresas: 
“Sem website móvel, as empresas vão se-
guramente perder share de mercado”. 

A principal dica de Fernandez é que 
não se deve simplesmente copiar o web-
site da empresa e disponibilizá-lo em am-
biente móvel, sem levar em consideração 
os serviços e a relevância do serviço. O 
móvel precisa ser relevante “aqui e agora”.

Segundo o futurista alemão Gerd  
Leonhard, as campanhas baseadas em QR 
Codes têm seus dias contados. “Estamos na 
antessala de uma grande revolução móvel 
através da realidade aumentada. Logo de-
saparecerá o que hoje é um ideograma a ser 
escaneado e lido pelo smartphone. Em seu 
lugar, teremos condições de fotografar uma 
campanha publicitária ou mesmo a facha-
da de uma loja para saber de promoções 
ou informações relevantes sobre a marca.” 

Leonhard deu exemplos hilários de co-
mo isso afetará nossa vida para sempre 
quando estes dispositivos passarem a re-
conhecer as faces de pessoas ao perfil das 
redes sociais. “Posso desistir de continuar  
cantando uma pessoa se tiver acesso a in-
formações de seu perfil”, menciona.

Thiago Moreira, diretor de telecom da 
Nielsen, afirmou que a empresa planeja 
trazer ao Brasil um aplicativo para medir 
a audiência móvel. Sua chegada está pre-
vista para 2012. A pesquisa já é adotada 
nos EUA e Inglaterra.
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