
Um mundo de conexões 
0 que marcas como Cola-Cola, Itaú e Porto Seguro têm em comum? É o investimento 

em mobile marketing, estratégia que ainda caminha a passos lentos no Brasil 

^ FERNANDO HAUSSER 

do Google para a América Latina, listou os cinco itens 
que toda marca precisa perseguir no ambiente mobi-
le. Ele defende a tese de que as empresas devem, em 
primeiro lugar, fazer um site móvel. "E também criar 
campanhas específicas para esses dispositivos e in-
centivar a participação do usuário", diz. "Além disso, 
as marcas precisam pensar diferentes plataformas." 
No Brasil, a Coca-Cola é um bom exemplo de marca 
que investe nessa receita. A empresa começou apos-
tando nessa estratégia ainda em 2005, quando realizou 
uma promoção para levar alguns consumidores para 
a Copa do Mundo. Até então trabalhando promoções 
pincodes voltadas para adolescentes, a empresa ino-
vou em 2009 ao propor uma ação promocional tendo 
como público-alvo as mães de classe C. "Em números 
absolutos, essa foi a maior ação que a marca fez no uni-
verso mobile até hoje, com 94% de envio de respostas 
feitos por meio de SMS", conta Adriana Knackfuss, ge-
rente de marketing interativo de Coca-Cola. Em 2010, 
a empresa criou sites mobile para suas principais mar-
cas. Neste ano, foi a vez dos aplicativos. "Começamos 
a pensar em plataformas que não dependessem de 
campanhas", explica ela. 
O primeiro aplicativo lançado foi o Coke Drink, que si-
mula uma garrafa de Coca-Cola sendo aberta e consu-

"Na sociedade em rede, somente o marketing co-
nectado sobreviverá", sentenciou Gerd Leonhard, mí-
dia futurista, autor e blogger, durante o MMA Latam 
Fórum 2011, que aconteceu no último mês de outubro, 
em São Paulo. Na ocasião, marcas e agências se reu-
niram em torno de um único assunto: o mobile marke-
ting e as ações de marketing realizadas por meio de 
celulares e outros dispositivos móveis. Segundo dados 
da Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil 
atingiu este ano a marca dos 210 milhões de assinan-
tes de telefonia celular. "A mobilidade já faz parte do 
nosso dia a dia", defende Mareio Chaer, diretor-geral 
da MMA Latam. 
Uma das discussões do fórum girou em torno das 
dificuldades que o setor encontra no Brasil. "O mer-
cado existe, mas ainda falta pensar mobile como en-
gajamento", completa Chaer. Entre os palestrantes do 
evento, Peter Fernandez, head de publicidade mobile 
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consumida. Ao abrir o programa, 
a tampinha do refrigerante apare-
ce. Em seguida, é carregada uma 
tela onde aparece uma garrafa do 
refrigerante vista de cima, com a 
seguinte mensagem: "Open Hap-
piness" ("Abra a Felicidade", em por-
tuguês). Ao passar o dedo de forma 
transversal em cima da tampa do reci-
piente, a garrafa se abre, espalhando 
refrigerante por todos os lados. "Esse 
é o aplicativo da marca mais baixado 
no mundo, com mais de 1,5 milhão de 
downloads", avalia Adriana. 
Em agosto, a empresa lançou a campanha "Cada gar-
rafa tem uma história", com o propósito de divulgar os 
projetos de sustentabilidade apoiados pela marca. A 
ação é estrelada por cinco pessoas que participam 
das atividades da companhia, entre elas os brasileiros 
Tião Santos e Marcos André França da Silva. 
No caso, o consumidor podia enviar um SMS para o 
número 22043, escrevendo a palavra TIÃO. Em alguns 
segundos, uma mensagem retornava ao aparelho, com 
mensagens de agradecimento e informando que, den-
tro de instantes, ele receberia uma ligação do Tião. 
"Foi um cenário perfeito para entendermos o quanto o 
ponto de contato embalagem ajuda a alavancar SMS e 
vice-versa. Conseguimos isolar esses dois fatores nes-
sa campanha", acredita Adriana. 
No seu mais recente lançamento, a Coca-Cola apre-
sentou, durante o Rock in Rio, a plataforma musical 
Coca-Cola FM. Além de acompanhar 
programas feitos especialmente para 
o público adolescente, os ouvintes pu-
deram compartilhar preferências mu-
sicais e sugerir canções no Twitter por 
meio da hashtag #cocacolafm. A idéia 
era criar um Coletivo da Música, no 
qual o usuário ouve, participa e com-
partilha música. 
Durante o festival, foi lançada uma 
missão temporária para os usuários 
de iPhone. Por meio do aplicativo Ins-
tagram, eles deveriam "fotografar" 
sua música favorita e postar no perfil 
deles. Os cinco fotógrafos mais criati-
vos ganharam uma caixa de som Wi-
-Fi no formato de garrafa contour. "Em 

vez de lançar uma rádio nos moldes 
do marketing 1.0, optamos por trazer 
esse produto na web e nos aplicativos 
para iPhone, iPad e Android", comenta 
Adriana. Segundo ela, a empresa tem 
como desafio dobrar de tamanho até 
2020. "E, para isso acontecer, chega-
mos à .conclusão de que o mobile é 
uma perna estratégica desse cresci-
mento", finaliza a gerente de marke-
ting interativo. 

INVESTIMENTO PESADO 
O Itaú chegou ao celular em 2000, 

por meio da tecnologia WAR ainda disponível para 
os clientes. Sete anos depois, a marca dispombiliza-
ria uma versão com a linguagem HTML. Isso permitiu 
que os clientes portadores de smartphones ganhas-
sem uma navegação melhor para acessar os serviços 
da empresa. Em 2008, o Itaú foi o primeiro banco a lan-
çar uma solução especialmente criada para o iPhone. 
No início de 2009, a marca lançou um aplicativo para 
iPhone que agregou as funcionalidades de acesso à 
conta corrente à fácil localização da rede de agências 
e caixas eletrônicos. Em outubro daquele ano, o ban-
co atualizou seu aplicativo na App Store, utilizando os 
recursos de realidade aumentada. A ferramenta ofe-
rece integração entre um ambiente real e elementos 
virtuais na localização dos pontos de atendimento mais 
próximos do local onde o usuário do iPhone se encon-
tra. Em 2010, foi lançado o aplicativo do Itaú para iPad. 

Neste ano, também está disponível 
tanto para aparelhos com o sistema 
Android como para o Blackberry. To-
dos permitem que o cliente realize 
ainda operações bancárias, como 
consultas, transferências e pagamen-
tos. No caso do iPhone, existem duas 
funcionalidades especiais. A primeira 
é a possibilidade de pagar contas com 
código de barras usando a câmera do 
celular. A segunda, por sua vez, per-
mite que clientes de seguro Auto Itaú 
possam acionar o serviço de assistên-
cia 24 horas. Com ferramenta de GPS, 
o aplicativo dá a chance de acompa-
nhar o trajeto do prestador acionado, 
com informações atualizadas sobre 
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sua localização e previsão de chegada. 
"O sistema para iPhone é o campeão 
de procura, com mais de 354 mil down-
loads", diz Ricardo Guerra, diretor de 
sistemas de canais de atendimento do 
Itaú Unibanco. 
Portal automotivo do Itaú e líder em sua 
categoria no Brasil, o íCarros lançou 
recentemente as versões mobile para 
o iMotos e o iCammhões. Os sites já 
apresentam mais de 200 mil acessos 
via celular por mês. Em setembro, o 
iCarros lançou a solução completa 
para acesso remoto, com a versão mo-
bile de seu site e um aplicativo para ce-
lulares iPhone e Android. Com o aplicativo e também 
pela versão mobile, é possível consultar as ofertas de 
carros novos e usados e fazer uma proposta diretamen-
te pela tela do celular. O usuário poderá ver também 
quanto vale seu carro pela tabela Fipe, comparar com 
outros veículos anunciados e ainda guardar suas ofer-
tas e lojas favoritas. Por meio da geolocalização, é pos-
sível limitar o raio de busca para localizar as ofertas 
mais próximas à posição do aparelho. Com apenas um 
clique, o cliente poderá mandar um e-mail ou mesmo 
ligar para o anunciante, traçando uma rota até ele, 
Já a opção "Lojas Próximas" apresenta um mapa que 
identifica quais revendas estão mais perto. Há ainda 
o uso da realidade aumentada no iPhone, que indica, 
através da câmera do celular, a direção do carro dese-

jado. O usuário poderá acessar ainda, 
a qualquer momento, seus anúncios 
favoritos a partir do seu Android ou 
computador. Com tantas facilidades, a 
versão para o celular da Apple chegou 
a entrar na lista dos 5 mais baixados na 
App Store Brasil em sua primeira se-
mana. Até agora, já foram contabiliza-
dos 40 mil downloads dos aplicativos. 
"O grande desafio é atrair pessoas que 
buscam carro na rede e direcioná-las 
para os parceiros comerciais do Itaú", 
explica Sylvio de Barros, diretor do 
iCarros. "A próxima etapa é lançar uma 
funcionalidade que permita mostrar o 

estoque das concessionárias de moto e caminhão atu-
alizado." 

PORTO VIAS 
A primeira iniciativa da Porto Seguro no universo mo-
bile ocorreu em 2008, quando o site da companhia foi 
adaptado para essa plataforma. De lá para cá, a em-
presa lançou um aplicativo que oferece, entre outras 
funcionalidades, o serviço de gumcho. A corporação 
também criou o Porto Vias, aplicativo que facilita, a 
partir de rotas pré-cadastradas pelos próprios usuá-
rios, a consulta prévia das melhores opções de traje-
tos. O uso desta ferramenta é livre para segurados e 
não segurados, oferecendo informações de velocidade 
média dos automóveis e tempo estimado para percur-
so, além de permitir a visualização das condições de 
tráfego na rota selecionada. 
Com base nos dados de seus mais de 400 mil carros 
rastreados, o aplicativo ainda permite gravar os prin-
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cipais trajetos diários para identificar 
o caminho mais rápido a seguir. Até 
agosto deste ano, onze mil downloa-
ds do aplicativo já haviam sido feitos. 
"O desafio agora é avaliar dentro das 
nossas 18 empresas quais são os ser-
viços relevantes para disponibilizar no 
acesso mobile", diz Rafael Caetano, 
gerente de canais eletrônicos da Porto 
Seguro, acrescentando que, até o final 
do ano, um novo serviço relacionado 
ao Porto Vias será lançado. 
Ainda no terreno dos aplicativos, a 
Chevrolet lançou em setembro o meu-
Chevrolet Mobile, que oferece serviços como o Road 
Service, um localizador via GPS que envia os dados 
exatos da localização do veículo. Outro item inovador 
é o Onde Estacionei, que ajuda o cliente a encontrar 
onde seu carro foi estacionado e como chegar até ele. 
Ele pode também programar o recebimento de aler-
tas informando, por exemplo, que o período de esta-
cionamento da Zona Azul expirou. Outro diferencial 
oferecido é a Calculadora Flex, que faz um orçamen-
to do tipo de combustível mais adequado de acordo 
com o preço da bomba. Tàl aplicativo está integrado 
com a Agenda Chevrolet, ferramenta que envia alertas 
para o cliente não perder nenhuma revisão e oferece 
dicas de manutenção. Ainda no canal, é possível fa-
zer o pré-agendamento de qualquer serviço necessá-
rio com a concessionária de sua preferência. E, para 
complementar o pacote, a Chevrolet incluiu no aplica-
tivo a rede completa de concessionárias e o link para 
o hotsite dos próximos lançamentos 
da marca. "O mobile é um canal po-
deroso de comunicação hoje", afirma 
Roger Armellim, gerente de marketing 
da Chevrolet. "A idéia é expandir todas 
essas funcionalidades à medida que 
formos entendendo as necessidades 
dos clientes." 

MOBILE BABY 
Em 2009, a Agência Casa criou um 
aplicativo de iPhone para a John-
son & Johnson, com o objetivo de pro-
porcionar mais tranqüilidade às horas 
de sono dos bebês. Esse aplicativo, 
por sinal, já existia no site da empresa, 

que percebeu um problema na utiliza-
ção. Constatou-se que não era prático 
mover um desktop ou notebook para 
perto do bebê. 

Além dos sons, o aplicativo reunia 
conteúdo com dicas para o banho e 
massagem, além de canções de ninar 
para ajudar a criança a dormir. "Sem 
qualquer divulgação em mídia, em 
duas semanas já tínhamos centenas 
de download", avalia Willie Taminato, 
chief quality officer da Agência Casa, 
responsável pelo projeto. Além desse, 
a agência criou também versões mobi-

le de sites institucionais para empresas como a Tecni-
sa. Segundo Taminato, o retorno do investimento em 
mobile reside no fato de o usuário ter mobilidade. "A 
compra muitas vezes começa quando o usuário está 
num desktop, mas cada vez mais observamos que o 
comportamento de compra passa para outros dispo-
sitivos no momento em que se está nos ciclos finais 
de tomada de decisão por determinado produto ou 
serviço", explica Taminato, ressaltando que, nesses 
casos, é importante mensurar também o quanto se 
deixa de ganhar por não se ter uma presença mobile 
no momento em que o consumidor está procurando 
por algum item. 

Ainda de acordo com ele, apenas quando os consu-
midores começarem a ter de fato presença nesse ter-
ritório, o investimento das empresas aumentará. "Em 
breve, a plataforma mobile servirá de apoio para estra-
tégias de relacionamento por meio de comunicações 

instantâneas, ofertas personalizadas e 
criação de comunidades", acredita Tà-
minato. 

"Os aplicativos são a bola da vez", define 
Marcelo Castelo, diretor da Ebiz. Segun-
do ele, o grande obstáculo que o mobi-
le enfrenta hoje é o desconhecimento. 
"Anda estamos na fase de testar", defi-
ne. "Mas a tendência é que as marcas 
comecem a investir cada vez mais em 
m-commerce." Já para Edmar Bulla, 
consultor e diretor-executivo da CROMA 
Marketing Solutions, o futuro do mobile 
está no tripé personalização, conteúdo e 
busca, "A partir disso, todo o ecossiste-
ma se desenvolve", finaliza.n 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 466, p. 22-25, nov. 2011.




