
Demanda transformadora 
Mobile vira importante plataforma de acesso à internet, alavancando 
o consumo de conteúdo e produtos via celulares e tablets 

Por ANTONIO DUARTE 

mas o celular não. "E acaba com o me-
do de as pessoas colocarem senha em um 
site, algo que ainda existe" diz Castelo. 

Oportuna sim, oportunista nunca 
Uma particularidade dos dispositivos 

móveis, a geolocalização, vem sendo mui-
to discutida. É uma ferramenta que per-
mite segmentar de forma muito precisa 
o público a ser impactado, ao passo em 
que desvela a privacidade do dono do 
dispositivo móvel. O consenso é atingir 
o consumidor de forma inteligente: ofe-
recer o que ele precisa no momento em 
que aquilo se faz necessário e em que ele 
está próximo do serviço ofertado. 

Dentro e fora do Brasil há bons exem-
plos, aqui ainda tímidos, de que essa 
tendência veio para ficar. Nos Estados 
Unidos, o Groupon oferece o Groupon 
Now, que mostra na tela do celular os 
estabelecimentos mais próximos do 
consumidor que estejam oferecendo 
promoção pelo site de compras cole-
tivas. "Isso seria impossível sem a ge-
olocalização" pondera Liedke, da Box 
1824. Por aqui, o aplicativo da Porto 
Seguro para iPhones permite ao segu-
rado acompanhar o trajeto do guincho 
ou do carro de assistência técnica. Des-
se modo, o cliente descobre se o prazo 
dado pela central da seguradora será 
mesmo cumprido. 

Outras duas iniciativas saudáveis: o 
serviço Cineclick, que oferece horários 
de cinema das salas mais próximas do 
consumidor; e o serviço do portal Oba 
Oba que lista os estabelecimentos ao re-
dor com drinques duplos — uma forma 
de jovens consumidores pouparem di-
nheiro. "O iOS 5 [sistema operacional de 
iPads e iPhones] já permite lembrá-lo de 
suas atividades relacionando-as à sua 
localização. O social localization mobi-
lity (Solomo) deve chegar com força ao 
mercado" afirma Chaer, da MMA Latam. 

A exploração de serviços ligados à lo-
calização do cliente, porém, esbarra em 
uma questão ética, como lembra Liedke. 
"As pessoas estão abrindo suas vidas. As 
marcas têm de saber usar essas informa-
ções para falar com o consumidor. A efe-
tividade da ação está totalmente ligada a 
isso." A observação encontra concordân-
cia no mercado. "Contexto é rei quando 
falamos em mobile. A mensagem tem de 
estar consolidada e geolocalizada — es-
te é um meio para fazer uma boa comu-
nicação" avalia Leo Xavier. 

Sociabilidade e mais anúncios 
Outro ponto muito característico do 

uso de mobile deve pautar a forma de 
se consumir neste meio: o protagonis-

mo das redes sociais. Uma pesquisa en-

0mercado de mobile marketing no 
Brasil vive um momento muito feliz. 

Se olharmos para o seu futuro, porém, há 
palavra que o define melhor: virtuoso. A 
avaliação feita pelos principais players do 
mercado de mobile — e pela Box 1824, 
agência que estuda tendências de consu-
mo entre jovens — é de que "mobile" pas-
sará a ser associado a "acesso em grande 
escala" E isso alavancará o crescimento de 
diversas ferramentas que o meio oferece. 
"Estamos muito avançados no consumo 
de mobile aqui no Brasil" avalia Lucas 
Liedke, diretor do núcleo de tendências 
da Box 1824. "Apesar do alto número de 
linhas pré-pagas" complementa. 

Até mesmo esta questão, vista até ago-
ra como uma barreira à popularização do 
meio, parece estar caindo por terra. E há 
dois responsáveis por isso: primeiro, o ba-
rateamento e a diversificação dos planos 
de dados, mesmo para os consumidores 
pré-pagos; e, em segundo, a populariza-
ção dos netphones, versões simplificadas 
dos smartphones com acesso a redes so-
ciais e a endereços fundamentais da web. 
"Não há como não projetarmos a explo-

smartphone, escolher, comprar (e divi-
dir em vezes) o sapato que melhor lhe 
aprouver. A entrega é tão rápida quanto 
a da compra via desktop. Com a vanta-
gem de uma navegação mais ágil e ro-
busta no gadget do cliente. 

O exemplo representa o início da ma-
terialização do uso do celular como fer-
ramenta de consumo. Algo que, fora do 
Brasil, já é fonte importante de recei-
ta. Segundo Márcio Chaer, presidente 
da Mobile Marketing Association Latin 
America (MMA Latam), "Ebay e Amazon 
faturam US$ 3 bilhões lá fora" Por aqui, 
mais marcas devem trilhar o caminho da 
Netshoes. "Nossa intenção na agência é 
migrar todos os clientes que oferecem 
e-commerce para m-commerce" conta 
Marcelo Castelo, da Fbiz. "Haverá uma 
enxurrada disso." 

Além do início das compras via mobi-
le, deve crescer por aqui o uso do celular 
como ferramenta de transação financei-
ra. "O mobile wallet tem ganhado escala, 
é cada vez menos protótipo" pontua Lu-
cas Liedke, da Box 1824.0 termo "mobi-
le wallet" resume a idéia de usar o telefo-
ne como carteira: por ele, é possível fazer 
compras e pagar contas, como se fosse 
um simples cartão de débito ou crédito. 

Recentemente, o Brasil teve notícia 
do primeiro serviço deste tipo. Oi, Ban-
co do Brasil e Cielo lançaram um cartão 
de crédito associado ao número do ce-
lular. E, em breve, devem disponibilizar 
para a base de clientes um cartão de dé-

bito pré-pago nos mesmos moldes. "O 
mobile payment vai explodir. O fluxo 
financeiro vai acontecer no celular" 
crê Castelo, da FBiz. 

Isso, segundo ele, porque a asso-
ciação da senha do cartão ao núme-
ro do aparelho móvel torna a transa-

ção mais confiável. O cartão po-
de ser clonado, 

são do acesso à internet móvel" afirma 
Leo Xavier, CEO da PontoMobi. "E, indo 
um pouco além, nas relações em redes 
sociais — inclusive naquelas que ainda 
devem surgir" acrescenta. 

Para exemplificar o bom momento pe-
lo qual passa o País, Marcelo Castelo, vi-
ce-presidente de mídias emergentes da 
Fbiz, compara o mercado brasileiro ao 
norte-americano: "A curva de crescimen-
to aqui é igual à dos Estados Unidos de 
dois anos atrás" As marcas já começam 
a olhar com atenção dados como este. E, 
impulsionadas pelo ganho de escala que 
o Brasil vem registrando, algumas tendên-
cias devem se consolidar nos próximos 12 
meses. Meio & Mensagem Especial lista 
a seguir os novos padrões de comporta-
mento e consumo que deveremos teste-
munhar no mercado móvel. 

0 fator "m" 
Esqueça o termo "e-commerce": a 

próxima onda do consumo será o "m-
-commerce" — ou a exploração de com-
pras via celular. O que hoje pode parecer 

utópico deve se tornar mais 
palpável nos próximos 

meses. Um indício? A 
Netshoes, maior loja 
online de calçados 
do País, acaba de 
lançar sua loja para 
dispositivos móveis. 
O consumidor pode, 
pela tela de seu 

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
.



mes às agências. Anunciar em jogos con-
solidados, como o hit Angry Birds, pode 
trazer um retorno considerável. 

E falando em anúncio, outra tendên-
cia que deve se consolidar com a popu-
larização da navegação móvel é o mobi-
le advertising. "As marcas vão começar a 
anunciar mais no meio, que tem como 
vantagem um awareness maior" ressal-
ta Castelo. Com o aumento dos acessos 
abrem-se mais possibilidades para mo-
bile advertising. "Uma coisa vem na co-
la da outra: quem investe em mobile te-
rá de investir em mídia" completa Chaer. 

De tendência a realidade 
Para que as tendências aferidas acima 

se consolidem como realidade, porém, 
há muito a ser feito. O mercado brasilei-
ro ainda derrapa nos sites móveis: mes-
mo grandes anunciantes sequer têm sua 
página institucional adaptada a celulares, 
um serviço relativamente simples e bara-
to. O mercado também pensa o meio de 
forma equivocada, vendo-o como parte 
pontual e não tão estratégica dos planos 
de comunicação. Para melhorar a situa-
ção, a MMA bate novamente na tecla da 
educação dos players. "Queremos edu-
car o mercado para que os anunciantes 
possam maximizar o aproveitamento" diz 
o presidente da Mobile Marketing Asso-
ciation Latin America. Quanto mais efi-
cazes forem suas estratégias, mais próxi-
mas as marcas estarão da casa de milhões 
de consumidores impactados. 

Xavier, da PontoMobi: explosão do acesso à internet móvel 

comendada pela PontoMobi apontou 
que 41% dos internautas que usam PC 
no Brasil também acessa internet em 
dispositivos móveis. Desse percentual, 
espantosos 83% afirmaram acessar re-
des sociais. "Estamos falando de quase 
30 milhões de pessoas acessando esses 
sites no celular" diz Xavier, lembrando 
que, diferente da internet acessada de 
forma convencional, em mobile os sites 
com maior tráfego não são portais como 

Terra e Globo.com, mas as páginas do 
Facebook, Orkut e Twitter. 

Este panorama traça uma tendência 
importante: a de que as marcas preci-
sam se fazer presentes em redes sociais 
e engajar os consumidores para garantir 
sua efetividade no meio móvel. "Estamos 
abrindo uma divisão na agência para ex-
plorar isso, que chamamos de social goes 
mobile. Precisamos nos comunicar, seja 
com pessoas, marcas ou empresas, quan-

do em movimento" diz Xavier. 
Uma forma eficaz de se comunicar via 

mobile são os jogos — outra tendência 
importante ao se falar de perspectivas 
deste meio. "A força de engajamento é 
muito grande. A relação com a marca ga-
nha um viés mais lúdico" explica Liedke. 
"Há muito mais gente jogando no celular 
do que em consoles" acrescenta Castelo. 
Isso não quer dizer que as marcas preci-
sam sair por aí encomendando adverga-

Gartner lista as tendências em aplicativos 
Previsões mostram o que deve virar corriqueiro, em 2012, na 
navegação por smartphones e o impacto disso nos padrões de consumo 

AGartner, empresa de pesquisas de 
mercado de tecnologia e inovação, 

listou, recentemente, as dez promes-
sas do que será tendência em mobile 
marketing em 2012, segundo sua equipe 
de especialistas. A companhia salienta 
ter focado no que há de mais up to date 
em uso de telefonia móvel. Coincidente-
mente, as previsões de 1 a 5 são as que 
parecem mais próximas de se tornar re-
alidade no Brasil, enquanto as demais 
parecem ainda uma projeção bem dis-
tante dos trópicos. 

portais móveis, fonte de armazenamen-
to de dados como e-mails e mensagens 
pessoais, e meio para jogos e operações 
financeiras - isto, algo ainda distante pa-
ra o consumidor brasileiro. Este prota-
gonismo das redes sociais, dentro e fo-
ra do País, deve se consolidar. 

2. Redes sociais — 
o tráfego por redes 
sociais em disposi-
tivos móveis cres-
ce a b s u r d a m e n t e , 
t r ans fo rmando es-
sas plataformas em 

6. Serviços contex-
tualizados — a pre-
visão é que seja cada 
vez mais natural que 
o usuário de um ce-
lular seja impactado 
com serviços ou cam-

panhas afinados aos seus interesses. Isso 
poderia, inclusive, melhorar os mecanis-
mos de privacidade. 

8. Mensagens ins-
tantâneas via dis-
positivo móvel — a 
oferta de formas de 
c o m u n i c a ç ã o ins-
tantânea pelo celu-
lar deve melhorar . 

Isso incluiria, além da troca de textos, 
conversas por serviços de voz como o 
Skype e o compartilhamento de loca-
lização e presença. 

9. E-mail móvel — a 
empresa r ecomen-
da que fabr icantes 
t o rnem a in terface 
dos apare lhos com 
e-mails mais amigá-
vel, a fim de melho-

rar a relação do consumidor com seus 
produtos. E projeta que o número de 
usuários de e-mail móvel pule de 354 
milhões (dado de 2009) para 713 mi-
lhões em 2014, no mundo todo. 

10. Vídeos móveis — 
telas maiores e ta-
blets são a platafor-
ma ideal para consu-
mo de vídeo e para 
acostumar o consu-
midor a ser impacta-

do. A Gartner acredita que o YouTube 
é uma plataforma importante para re-
produzir em dispositivos móveis o pa-
drão de consumo de vídeo e que os fa-
bricantes devem associar isso à oferta 
de HD e 3D em seus produtos premium. 

1. Serviços baseados 
em geolocalização— 
a expectativa é de que 
eles se tornem mais 
refinados, permitin-
do a segmentação por 
gênero, preferências 

pessoais, profissão, idade e, claro, loca-
lização. Projeta que, em 2014, o mundo 
tenha nada menos que 1,4 bilhão de pes-
soas consumindo este tipo de serviço. 

3. Pesquisa em mo-
bile — as buscas de-
vem ser apr imora-
das, agilizadas e ex-
pand idas . Na prá-
tica, isso permitirá 
ao consumidor, por 

exemplo, pesquisar sobre um show ou 
restaurante novo e comprar ingresso 
ou fazer uma reserva com mais rapi-
dez e oferecendo uma experiência di-
ferenciada. 

4. M-commerce—en-
quanto ainda pensa-
mos nisso como uma 
extensão do e-com-
merce, a Gartner pro-
jeta para 2014 que o 
cliente poderá entrar 

em uma loja física e, ao tirar a foto de um 
produto, comprá-lo pelo celular. Com a 
popularização do HTML5, de acordo com 
a empresa, isso poderia acontecer mais 
rapidamente. 

5. Mobile payment 
— apesar de algu-
mas iniciativas pon-
tuais já estarem sen-
do colocadas em prá-
tica, a empresa acre-
dita que a populari-

zação se dará apenas em 2015. Atribui 
isso à necessidade de aprimorar os pro-
cessos de pagamento móvel, ainda pou-
co conhecidos. 

7. Reconhecimento 
de objetos — apa -
relhos mais sofisti-
cados estão melho-
rando sua capacida-
de de reconhecer ob-
jetos fotografados ou 

reconhecidos por outros sensores. Isso 
deve se tornar mais eficiente a partir do 
próximo ano, em dispositivos high-end. 

Castelo, da Fbiz: "0 mobile payment vai explodir" 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Tendências de Consumo 2012, São Paulo, p. 8-9 , 31 out. 2011.




