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claro que elas ainda não perceberam a importância de estabelecer seu canal no universo mobile para se relacionar com seus
consumidores, clientes, parceiros ou funcionários", diz.
A penetração da mobilidade pode ser baixa, mas houve um crescimento de 50% no
número de empresas que podem ser consideradas mobile, em comparação com a pesquisa realizada pela Mowa em 2010, quando o percentual era de 5%.
Isso significa que percorremos o início da
curva de adoção da mobilidade como canal
e como tecnologia nas companhias, analisa
Rosa. "Estamos atravessando o abismo dos
'early adopters' só agora. O fenômeno que
vivemos hoje no Brasil é o começo da massificação da mobilidade, antes de uso exclusivo de aficionados ou geeks."
Os números da pesquisa trazem à tona
uma dúvida bastante antiga: quando o mobile advertising vai, finalmente, decolar?
"Ele está no início no Brasil. A sua massificação vai demorar ainda pelo menos cinco
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e uma imagem fala por mil palavras, um número pode ter o
mesmo efeito. Em pleno 2011,
apenas 7,5% das 500 maiores
empresas brasileiras listadas
pela revista Exame são móveis, segundo
pesquisa da Mowa, grupo especializado em
tecnologia e mobilidade.
0 estudo, que incluiu ainda as 40 maiores empresas dos setores financeiro e securitário do País, levou em conta o trio SMS,
mobile site e aplicativos para smartphone
para definir quem, afinal, merece o título
de "móvel". Do total pesquisado, 29% das
companhias usam o SMS para se comunicar com clientes, 21% desenvolveram apps
para smartphones e 17% têm um site específico para o ambiente mobile. Só 7,5% estão presentes nos três canais.
Para Guilherme Santa Rosa, sócio e CTO
(diretor de tecnologia) da Mowa, o que mais
chama a atenção nos números é a ainda baixíssima penetração dos canais mobile nas
maiores empresas do Brasil. "Ficou bem

anos", crava Rosa.
Outra pesquisa, feita em fevereiro por
Pontomobi, Instituto Ipsos e a WMcCann,
mostrou que a penetração dos smartphones está consolidada por aqui. Mais de mil
moradores de dez grandes centros urbanos
de todas as regiões do País foram ouvidos.
Seus números apontam que quase metade
da classe A (47,9%) tem um smartphone,
assim como 33,5% da classe B. Na classe C,
um em cada cinco entrevistados (19%) já é
dono de um celular inteligente. O levantamento apontou ainda que 44% dos entrevistados que têm um celular convencional pretendem trocá-lo nos próximos seis meses.

Universo complexo e
fragmentado

Apesar do volume de gente que tem - ou
sonha ter - um smartphone, as empresas
ainda patinam no relacionamento com os
consumidores via celular. O que poderia explicar tamanho descaso?
Ainda é difícil para elas calcularem o re-

is.
na
cio
ed
u

ca
A

ut

iliz
aç

ão

de

a

siv

lu

ex
c

é

o

st
e

ar
tig

torno que obterão com os canais mobile, sugere Guilherme Santa Rosa, da Mowa. "A iniciativa de se aventurar nesse universo é complexa, porque esse ambiente é caracterizado
por apresentar uma profunda fragmentação
de canais. Como as empresas podem se fazer
presentes ali de forma universal, se existem
cinco mil modelos diferentes de dispositivos,
cada um com seu padrão tecnológico, sistema operacional e browser?"
Para Eduardo Fleury, sócio-diretor geral
da Redemobi, empresa especializada em
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mobile do Grupo Pontomobi, a pouca idade
do mercado é a resposta. "Ele é muito novo.
0 mobile marketing é feito há apenas quatro anos. Como era a internet aos quatro
anos de idade? Ela demorou 15 anos para
chegar onde está."
Corrobora com essa tese um dado impressionante da pesquisa conduzida por
Pontomobi, WMcCann e Ipsos: mais de
50% dos usuários brasileiros de smartphones compraram seus aparelhos há seis meses ou menos.
Fleury aposta que a mobilidade vai explodir na metade do tempo que levou a
internet - pelas suas contas, em 2014.
Projeções indicam que, neste ano, mais
brasileiros acessarão a internet pelo celu-

lar do que pelo computador. "Se as marcas
que já estão consolidadas na internet não
se mexerem logo, em breve terão apenas
50% do mercado."
Lançado em junho de 2007 pela Apple, o
iPhone virou objeto de desejo e popularizou
a plataforma. Na visão de Fleury, as marcas
já estão no mobile. "Não adianta dizer que
preferiram não investir no canal", provoca.
"0 movimento natural dos consumidores é
mais forte do que qualquer opção. Se o consumidor o procura no celular, não adianta
ele cair num site web, pesado, grande."
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esse ramo usam o trio mobile site, apps para
smartphones e SMS. Bancos (15%), transportes (11%), seguradoras (10%) e autoindústria (8%) também estão acima da média.
Na outra ponta, bens de consumo e varejo
são os setores menos móveis - apenas 2%
das companhias desses segmentos têm
atuação nos três canais móveis.
O paradoxo, segundo Eduardo Sumi, diretor de canais da agência CUBOCC, é que o
mobile é a vertente mais promissora para o
futuro da propaganda e do marketing. "Mas
ele enfrenta percalços", reconhece.
São quatro os motivos que impedem a ex-

plosão da mobilidade no Brasil, Sumi aponta: 1) a falta de regulamentação do mercado; 2) a falta de interesse das operadoras; 3)
a falta de capacitação dos profissionais, de
tecnologia e também de publicidade; e 4) a
falta de padronização de formatos.
"São esses fatores que impedem a massificação do mobile advertising, e não a penetração de smartphones. Devemos fechar 2011
com 40 milhões de celulares inteligentes no
País, um número excelente", compara.

Dentro do bolso é mais difícil

Para Sumi, criar uma versão mobile do seu
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website não é fazer mobile. "O caminho é
produzir conteúdo e serviços relevantes,
mas pouquíssimas empresas estão fazendo
isso bem hoje", ele critica. "Você está dentro do bolso do consumidor, e muitas vezes
ele está on the go. É preciso criar algo muito mais forte e relevante para prender a sua
atenção assim."
A Unilever é uma das grandes companhias que já enxergam oportunidades no
mobile. A CUBOCC criou para marcas da
empresa como Kibon, Axe e Ades aplicativos e mobile site, além de ter embarcado
um app de receitas em 1,4 milhão de aparelhos Nokia, numa ação para Knorr. "Como o
consumo de dados ainda é caro, decidimos
abrir mão de criar um site wap. Foi um sucesso de engajamento", diz Sumi.
Duas coisas jogam a favor para o mobile, finalmente, acontecer, ele completa: o
brasileiro está sempre disposto a trocar
o seu celular - e troca rapidamente, pelo
status que o aparelho confere. Além disso,
as operadoras estão começando a oferecer
planos de dados a preços menos salgados.
"Com essa combinação de fatores, no final
de 2012 o mobile vai ser massivo por aqui."
A explicação para poucas empresas investirem em mobile é uma questão de escala, segundo Lucio Pereira, gerente de marketing digital da Sony Brasil. "De acordo
com a comScore, cerca de 1% do tráfego de
internet no Brasil é feita por meio de dispositivos móveis. Mas o cenário deve mudar
logo. Isso aconteceu rapidamente nos EUA e
o mesmo movimento deve ocorrer aqui em,
no máximo, dois anos", calcula.

A

Base de conhecimento
para o futuro

Em média 5% do orçamento de comunicação da Sony Brasil está sendo aplicado em
mobile. Para smartphones, a companhia
aposta numa série de páginas de produtos
que ampliam a experiência física dos consumidores, por meio de códigos (QR codes,
MS tags). Também estão sendo testadas iniciativas geolocalizadas, como a atividade
de seeding no Foursquare, que visa chamar
os usuários do aeroporto de Congonhas

para o estande de demonstração da nova
linha de notebooks Vaio.
O objetivo é oferecer conteúdo e aplicações relevantes para os entusiastas da tecnologia, diz Pereira. "Além disso, estamos
construindo uma base de conhecimento
para quando essas tecnologias forem acessíveis à maioria da população."
Os grandes anunciantes ainda não entenderam a importância do mobile para a
geração de valor e manutenção de valor de
marca, aponta Fernando Camargo, diretor
de planejamento da agência LOV, que começou a investir em mobile advertising no

ano passado, de forma experimental, para a
Sony. A primeira campanha para Vaio usou
uma rede de conteúdo focada em mobile e
banners, e o resultado foi um CTR de 0,7%.
"Hoje, todas as nossas campanhas de
produto para a companhia contam com
suporte de landing pages exclusivas para
acesso mobile", conta Camargo. Para ele, o
aumento dos investimentos em mobile será
acelerado pela padronização das ofertas e
das métricas, e pela consolidação de poucos sistemas operacionais, o que reduz os
gastos com desenvolvimento. "Temos fortes
indícios de que o celular será o gadget mais
usado e mais importante para a maior parte
da população."

Apenas um telefone
Lucila de Castro Abreu, diretora de marketing da Movida Rent a Car, associa a escassez de investimentos em mobile a uma
"questão de concepção". "Muita gente ainda usa o celular apenas como um telefone,
mas, em termos de número de aparelhos, o
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Eduardo Sumi, da CUBOCC, ressalta
que os "momentos de mobilidade" são d i ferentes em um e em outro. "A tendência
é o consumo de tablets em momento mais
ocioso: o consumidor fica mais suscetível
a uma comunicação externa. No celular,
o consumo é mais ativo: notícias mais
quentes, comunicação e serviços instantâneos", compara. •
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Novinhos, tablets já
mostram forca

Se os smartphones ainda engatinham, os
tablets, bem mais novos - o iPad foi lançado em 2009 -, já dão sinais de firmeza. A
pesquisa da Mowa mostrou que 13% das
maiores empresas do País já têm apps para
essa plataforma.
"O estudo indica que esse gadget deixou de ser uma promessa, caminhando
para ocupar o lugar de novo canal obrigatório. As empresas enxergaram cedo
suas possibilidades", diz Guilherme San-
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mercado já é quase maduro."
Criada em 2006, a Movida é nova. "Quanto mais jovem a empresa e seus consumidores, mais fácil se digitalizar", diz ela. Em
2010, a empresa lançou mobile site e app
para iPhone, e passou a comprar mídia alinhada com o target, masculino - Guia da
Semana, Placar, Climatempo, Joven Pan.
"Em um ano, estamos crescendo 8% ao
mês. Temos três minutos em média de navegação por reserva", conta Lucila, que vê
oportunidades no gap que assola o mercado. "Quem for mais rápido e aprender a usar
logo vai se destacar."
Aderir ao mobile é importante porque
o f u n i l de compra está em processo de
mudança, analisa Willie Taminato, chief
quality oficcer da CASA, nova agência do
Grupo JWT.
"Hoje, o usuário pode ser impactado no
computador, mas a tomada de decisão pode
ocorrer nos momentos em que está em movimento", diz. "Se a empresa não está presente nesses momentos, acaba perdendo
boas oportunidades de negócio."
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Para Johnson & Johnson, a agência criou
um app para iPhone, que deixa a hora do
sono do bebê mais tranquila. "Essa aplicação já existia no website, mas percebemos
que havia um problema de uso: não era
prático mover um desktop ou um notebook
para deixar próximo ao bebê", lembra.
A audiência precisa aumentar para o mobile advertising decolar, ele resume. "Os investimentos vão crescer quando uma quantidade relevante de usuários tiver acesso a
dados nas plataformas móveis."

Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 34, p. 28-34, nov. 2011.

