
Com o avanço das tecnologias, as agências digitais brasileiras têm trabalha
do dobrado para se manterem atualizadas frente a um mercado altamente 
competitivo. A geração Y, os chamados novos integrantes da força de trabalho, 
nunca foi tão reconhecida por gestores no gue diz respeito ao negócio. Dentre 
os reguisitos mais visados, estão a motivação, novas ideias e a busca pelo novo 
- características muito bem-vindas em um momento de franca expansão no 
ambiente corporativo, movido pela tecnologia e a interatividade. 
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C o n f i r a , a s e gu i r , a s p r i n c i p a i s d i c a s 
d e g r a n d e s p l a y e r s d o m e r c a d o so 
b r e c o m o s e e s t r u t u r a r p a r a a a l t a 
d e m a n d a p o r s i t e s e a p p s m ó v e i s . 
A realidade aponta: a demanda por sites e aplicativos móveis 
dentro das agências interativas tornou-se uma importante exi
gência de mercado. Para se ter ideia, as vendas mundiais de dis
positivos móveis para usuários finais totalizaram 428.7 milhões 
de unidades no segundo trimestre de 2011. um aumento de 16,5% 
na comparação anual, de acordo com a Gartner. Já a comerciali 
zação de smartphones cresceu 74% no mesmo período e somou 
25% das vendas totais do setor no segundo trimestre de 2011. 

Michel Lent Schwartzman, VP de Estratégia do Grupo.Mobi. 
acredita que as grandes tendências de mercado para sites e 
aplicativos móveis a partir de 2012 serão o avanço do HTML5, o 
ganho de território do Windows Phone, a migração de aplicações 
em código proprietário para código aberto (HTML5), e o fortaleci
mento de outras plataformas (além da Apple e Android). 

Lent garante que o mobile Já é o principal ponto de contato 
entre as pessoas, marcas e serviços, e que precisa ser usado da 
melhor forma possível dentro das diferentes estratégias. 

Outro ponto a ser discutido, é que com o avanço da banda 
larga móvel, da virtualização das aplicações e dos dispositivos 
avançados de comunicação móvel, a exemplo de smartphones 
e tablets, a oportunidade de mercado e novos negócios dentro 
do universo da mobilidade corporativa ganhou expressividade. 

'São novas fronteiras fantásticas. Na realidade, estamos pre
senciando o aparecimento de uma série de novas telas, como 
as das SmartTVs, Chrome apps e outras que ainda nem imagina
mos. Estamos perto de um momento em que não será mais rele
vante separar as telas por dispositivo, e sim como usaremos cada 
uma dessas novidades. É acreditando nessa nova realidade que 
reposicionamos a Pontomobi no meio deste ano, passando a assi
nar como Grupo.Mobi e usando o tagline Any screen, anywhere'. 
Cada nova plataforma dessa permite um universo fantástico de 
aplicações e serviços", garante. 

Jackson Mafra, desenvolvedor da How Mobile, acredita que, 
com o rápido desenvolvimento do mercado e o avanço das 
novas tecnologias ligadas ao universo mobile, tanto de hardware 
como de software, muitos serviços existentes hoje devem ganhar 
mais destaque ao longo dos próximos anos. 

O desenvolvedor dá importantes dicas para agências que 
querem ganhar notoriedade e clientes. Um desses serviços 
é o Location Based Services (LBS) - Serviços Baseados em 
Localização -, uma forma de geomarketing, espécie de publici
dade baseada na localização do consumidor para tornar a propa
ganda mais útil e eficiente, com descontos e sugestões de pontos 
de interesse em locais próximos onde o usuário se encontra. 

Outra tendência citada por Mafra é o Money Transfer e o Mobile 
Payment, que são diversos modelos de negócios praticados no 
mercado atualmente. Mas ele alerta: "o principal fator é que 
o público se habitue e torne-os uma prática recorrente, e isso 
deve ocorrer com o tempo. Certamente, muitas aplicações e 
mobile sites surgirão nesse segmento para auxiliar o usuário 
final", acredita. 

Ao citar o Mobile Advertising, o especialista afirma que o 
marketing em celulares e smartphones já possui formatos e pos
sibilidades padronizados. No entanto, pouco ainda se comenta 
sobre os diferenciais e as potencialidades do celular para o que 
acontece depois do clique. "Enquanto - como nas outras mídias -
o anúncio tem como função interromper e chamar a atenção do 
usuário para a mensagem da marca, grande parte do potencial de 
retorno desse anúncio está no tipo de engajamento e ação que 
oferece ao usuário, ou seja, no formato da interatividade." 

Serviços NFC (Near Field Communication) também estão den
tro da lista de exigências para agências que desejam se estruturar 
para a demanda por sites e aplicativos móveis. E a boa notícia é 
que existem inúmeras formas de usar a NFC. Segundo o desen
volvedor, muitos acreditam que ela deve substituir os códigos 
de barras e até mesmo os cartões de crédito. Assim, o consumi
dor não precisaria mais buscar por máquinas de leitura nas lojas: 
basta aproximar o celular para conferir o preço do produto. Ao 
final da compra, para efetuar o pagamento, repete-se a mesma 
ação em um aparelho instalado no caixa. 

No exterior essa tendência já é realidade. No Brasil, com o 
visível crescimento do mercado de pagamentos e transações 
bancárias por meio de redes móveis, as agências precisarão 
investir, caso queiram de fato acompanhar o mercado. Michel 
Lent chama a atenção para o que é preciso ter para se investir 
na nova tendência. 

"Esse é um mercado que pode ser dividido, grosso modo, em 
duas grandes partes: meios de pagamento e produtos e servi
ços que fazem uso dos mecanismos de pagamento. A primeira 
parte é uma briga de cachorro grande' com players como Visa, 
Mastercard, Cielo, Redecard, Paypal e outros. A oportunidade 
está na outra parte, em pensar em produtos e serviços que 
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façam bom uso do contexto do comércio com relação à mobi
lidade", avalia. 

Os irmãos Eduardo e Rodrigo Bozzetto. sócios da How 
Mobile, acreditam que criar estratégias de relacionamento 
com o consumidor (usuário) é fundamental para alcançar mais 
público. Para Eduardo, o movimento que se observa no mer
cado, impulsionado em grande parte pelas redes sociais, é de 
empresas buscarem presença nos diversos canais de conteú
dos em que os seus clientes estão inseridos, e neste caso o seg
mento mobile, que inclui lojas de aplicativos e internet móvel, 
passou a ganhar relevância. No entanto, não basta simples
mente marcar presença no canal mobile, o mais importante é 
estar posicionado com uma estratégia que vise entregar o con
teúdo adequado ao seu consumidor levando em consideração 
a sua condição móvel. Ou seja. o principal desafio das marcas 
nesse segmento é posicionar-se com um conteúdo relevante e 
pensado para o cliente em movimento. 

Já Felipe Gazolla, diretor executivo da Ato Interativo, aposta 
em games, serviços e eventos como grandes trunfos para 2012. 
"No tocante à gameficação, o fortalecimento do conceito, aliado 
ao uso de projetos mobile ligados a jogos corporativos, será uma 
grande oportunidade de novos negócios. Para isso, os projetos 
mobile precisam estar inseridos em uma estratégia maior do 
cliente, integrado com ações de marketing de relacionamento e 
outras mídias." 

Gazolla visualiza uma efetiva demanda para aplicativos que 
oferecem serviços aos seus usuários. A partir dessa estratégia, 
consegue-se manter o cliente em contato com a marca por mais 
tempo, substituindo aplicações apenas expositoras de produtos. 

Outra previsão - e que pretende mexer de forma expres
siva na economia -, são os grandes eventos que acontecerão 
no Brasil nos próximos seis anos. Segundo ele, todo o mercado 
digital, sobretudo o mobile, será beneficiado. "O grande desa
fio dos desenvolvedores será identificar as oportunidades de 
cada iniciativa." 

FALTAM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, 
GARANTEM ESPECIALISTAS 
Com o mercado em expansão por aplicativos para rodar em 
iPhone, Android e outros sistemas operacionais, as empresas 
estão enfrentando escassez de talentos voltados ao desenvol
vimento de aplicações móveis. Michel Lent assegura que, com 
a chegada de novas plataformas, há pouca mão de obra dispo
nível já formada. 

"Assim como no passado, o caminho que precisamos seguir é 
ode oferecer formação para aqueles profissionais que já trazem 
uma boa bagagem, mas não têm o conhecimento específico. É a 
história da Oferta x Demanda. Há muito mais vagas do que gente 
disponível. Semelhantemente ao que aconteceu com a demanda 
por profissionais de web no final dos anos 1990 e início dos anos 
2000. Mas, acredito que a tendência é o mercado encontrar equi
líbrio dentro de algum tempo", prevê. 

Rodrigo Bozzetto avalia que as empresas que buscam se capaci
tar para oferecer aplicações multi-plataformas devem procurar 
profissionais que dominem as diversas linguagens de diferentes 
sistemas operacionais. Em muitos casos, as agências e as organi
zações deverão dispor de profissionais especializados em cada 
sistema e linguagem. 

"Como o mercado está mais dinâmico e a cada dia surgem 
novas ferramentas e funcionalidades ligadas ao desenvolvi
mento de APPs e sites móveis, uma característica essencial para 
esse profissional é que ele seja capaz de se atualizar e tenha muita 
iniciativa para se manter informado com relações às novidades e 
possibilidades que os sistemas operacionais permitem, pois estes 
estão em constante aperfeiçoamento." 

Um dos principais problemas, na avaliação de Felipe Gazolla, 
é que poucos profissionais deram o passo inicial para o mobile. 
"Procuramos identificar dentro da nossa equipe futuros talentos. 
Isso nos traz dois grandes benefícios: o primeiro é que já conhe
cemos esse profissional e integra a equipe mobile com um pen
samento em evolução, uma vez que ele vem de outras áreas do 
desenvolvimento web. O segundo é o próprio investimento no 
crescimento do time, essencial para motivar nossa equipe", revela. 
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AGLUTINAÇÃO DAS AGÊNCIAS: OUTRA TENDÊNCIA? 
Diante da dificuldade de crescer organicamente, ou seja, por 
meio de contratações, as empresas que desenvolvem apli
cativos móveis estão adquirindo umas às outras (ou promo
vendo fusões) para incrementar sua capacidade de produção. 
São os casos da Aorta, que em novembro de 2010 comprou a 
Mobimarket. Quatro meses depois, adquiriu a Meritia. 

Houve também fusão entre a Mobmídia,- empresa do Grupo. 
Mobi - e a FingerTips. 

Em abril, foi a vez da agência de mobile marketing Mobint se 
juntar com a desenvolvedora 12 para criar a Mob.i2. Será esse o 
cenário para 2012? 

Para Eduardo Bozzetto, fusão é um movimento comum em 
diferentes segmentos, e esse processo, no mercado de mobile bra
sileiro, faz parte do amadurecimento e da consolidação do setor. 

Michel Lent também acredita se tratar de um movimento 
natural de consolidação. "Todo novo mercado passa por esse 
tipo de dinâmica. Começa com muitos pequenos desenvolve
dores e vai se consolidando por meio de fusões e aquisições à 
medida que o mercado evolui", exemplificou. 

Já Gazolla v isual iza essas diversas mudanças como 
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amadurecimento de mercado. "Em qualquer segmento da 
economia isso se torna uma tendência. Sempre que surge um 
novo nicho, aparecem diversas iniciativas desbravando esse 
ambiente ainda incerto. À proporção que o mercado começa 
a crescer, é natural que ocorram fusões com o objetivo de for
mar organizações mais fortes no segmento. Foi assim no mer
cado de propaganda, que, inclusive, continua protagonizando 
aquisições e fusões a todo o momento." 

MOBILE E NOVAS TECNOLOGIAS 
As novidades tecnológicas são inúmeras. Recentemente, a pre
sidenta Dilma Rousseff garantiu que a quarta geração de celula
res será implantada no Brasil antes da Copa do Mundo de 2014, 
o que possibilitará velocidade maior no acesso à internet por 
meio de aparelhos móveis. Seria o 4G uma saída para evitar o 
gargalo das redes móveis? 

"Já estamos enfrentando um intenso gargalo nas congestiona
das redes 3G, e esse problema só vai piorar ao longo do próximo 
ano, tendo em vista que milhões de novos smartphones e planos 
de dados invadirão o mercado. O 4G, mais do que uma saída, será 
indispensável para que as operadoras não percam receitas de 
dados. Em grandes centros urbanos elas enfrentarão concorren
tes de peso oferecendo wi-fi pelas cidades. A Net, por exemplo, Já 
começou um piloto importante em São Paulo, onde várias ruas 
já contam com o sinal de wi-fi deles e é possível estar conectado 
em movimento usando sua rede. Ou seja, se eu uso a rede da Net 
eu não uso os dados da minha operadora de celular, isso pode ser 
um problema para ser resolvido em médio prazo" prevê Lent. 

Eduardo Bozzetto acredita que para resolver o gargalo das 
redes móveis a equação está em equilibrar oferta comercial 
e investimento em rede por parte das operadoras. "O que se 
observa no mercado são ofertas agressivas para planos de dados 

i e uma forte massificação deste tipo de serviço, por outro lado as 
operadoras devem fazer os investimentos necessários em rede 
para não ocorrer gargalos de tráfego. Quanto à rede 4G, o princi
pal desafio será por parte das teles de investir nessa tecnologia, 
mas a equação oferta versus investimento em rede continuará 
ser o fator decisivo para não ocorrer gargalos". 

Na opinião de Felipe Gazolla, uma série de fatores contribuirá 
para o crescimento do setor no Brasil. O empresário aposta desde 
o 4G, prometido para operar antes da Copa, até a popularização 
de smartphones. "Hoje, já é possível adquirir um smartphone por 
R$ 400,00. Com o aquecimento da nossa economia, maior será o 
mercado a ser atingido por ações mobile." 

MERCADO CARECE DE ESTRATÉGIA DIGITAL 
Ainda não são muitas as agências no Brasil que incorporaram o 
pensamento digital em suas estratégias de marketing e comuni
cação. Em um mercado repleto de novas demandas por sites e 
apps móveis, Felipe Gazolla afirma que o erro em qualquer estra
tégia digital é pensar apenas na plataforma, e não na estratégia da 
ação, e alerta que isso é válido para qualquer segmento. "O que 
quero dizer é que para se ter resultado e atingir em cheio o consu
midor, é preciso integrar plataformas, alcançando o cliente com 
a mesma linguagem e conceito no ambiente em que ele estiver. 
Isso, em minha opinião, é essencial." 

Hoje, as agências sabem que não basta falar do que fazem os 
clientes e de como é importante criar formatos de conteúdo que 
despertem interesse e tenham relevância para conquistar fideli
dade do público-alvo. Mais do que isso, é necessário criar intimi
dade com o público. É inadmissível, por exemplo, estar nas redes 
sociais sem saber o que se faz ali. 

"As empresas precisam olhar os novos dispositivos não como 
tecnologia, mas como pontos de contato de uma estratégia de 
serviço e comunicação. O grande desafio continua sendo olhar 
novas plataformas como desdobramento técnico, e não como 
estratégico", completa Gazolla. 

Para Jackson Mafra, a experiência de mobile é muito dife
rente da vivência com a web, mas muitas agências ainda proje
tam mobile sites e apps pensando como web. Segundo ele, falta 
investimento no estudo de acessibilidade e da melhor experi
ência do usuário. 

"Diversas agências pagam cursos baratos ou forçam seus 
desenvolvedores a aprender mobile e ofertam serviços de 
desenvolvimento de apps e mobile site para aumentar a receita, 
mas esquecem que esse desenvolvedor muitas vezes nunca uti
lizou um smartphone, e o que acontece são vários desenvolve
dores web 'caindo' de paraquedas no desenvolvimento mobile". 
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O PERFIL PROFISSIONAL DEVE SER DIFERENCIADO 
Outra árdua tarefa é formar profissionais preparados para as 
linguagens técnicas das plataformas móveis, mas ao mesmo 
tempo colaboradores que pensam, que criam e que dominam o 
entendimento. "Precisamos encarar as plataformas móveis como 
plataformas interativas. Nesse sentido, são diferentes na imple-
mentação e específicas em sua dinâmica, mas são plataformas 
interativas que seguem a mesma dinâmica de outras telas. Pode 
ocorrer uma separação entre pensamento e implementação. 
Não há necessidade de que um único profissional abrace tudo. O 
caminho é investir em profissionais experientes em pensamento 
e formar profissionais técnicos aptos a desenvolver nas novas 
plataformas", sugere Michel Lent. 

A How Mobile acredita ser possível formar profissionais com 
esse perfil diferenciado. É o caso do jovem Luciano Romero, de 
18 anos, programador da empresa, que está se desenvolvendo na 
área de criação de games para as plataformas iOS e Android. 

"A programação mobile está em crescimento exponencial, e 
existe compartilhamento de ideias e suporte online em comu
nidades virtuais. O fato do visível e expressivo crescimento da 
comunidade implica que o suporte de todos desenvolvedo
res esteja aumentando à mesma medida. Mesmo que no ramo 
mobile surjam novidades constantemente, não é difícil achar 
suporte em fóruns sobre as linguagens de plataformas móveis. O 
principal é ser criativo, mas isso depende mais do perfil de cada 
um", afirma o jovem. 

Na Ato Interativo, Felipe Gazolla também já desenvolve esse 
mix profissional."Acredito que a melhor estratégia é realmente 
montar uma equipe plural, envolvendo novos profissionais, 
que sempre agravam visões ousadas e pensam fora da caixa, 
com uma equipe experiente, formada dentro da agência e que 
já conhece as estratégias que podem ser adotadas", garante. X 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 87, p. 60-66, nov./ dez. 2011.




