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produto que lhes interessava com o celular e colocá-lo em seu 
carrinho de compras virtual. E a Tesco enviava à casa deles. 

A estratégia, que continua em vigor, foi tremendamente bem-
-sucedida para a empresa, um exemplo excelente de como a 
astúcia permitiu a um varejista se adaptar às novas tecnologias. 

O sr. pode nos contar o caso da AdMob? 
A AdMob foi uma companhia que fundamos em 
2006 e que nos permitiu colocar banners publicitá
rios pela primeira vez em sites móveis. Foi vendida 
para o Google em 2010 por US$ 750 milhões, o que 

representou uma grande conquista. Nessa época passamos 
dos banners de texto aos banners gráficos, e disso para pági
nas com vídeos interativos. Estamos muito felizes com o ótimo 
resultado que obtivemos. Fiquei no Google por seis meses, só 
para ver como tudo funcionava, e então segui em frente em 
busca de algo novo. 

Que setores serão os mais envolvidos em 
tecnologia móvel? 
Todos, sem exceção. O mundo está se tornando móvel 
e quem não se der conta disso não tirará vantagens 
dessa tendência. Até mesmo se você é fabricante de 

um produto como aço, que não é nem um pouco portátil, tam
bém é obrigado a refletir sobre a maneira como vai se comuni
car com seus vendedores e clientes. E, além disso, deve pensar 
em como educar as pessoas e se comunicar com elas em longo 
prazo. É algo que nos afeta a todos. 

Nos próximos cinco anos veremos que a tecnologia móvel 
vai substituir totalmente o PC para se tornar o canal de mar
keting mais importante. Mas o portátil será, por sua vez, a 
maneira como a maioria das pessoas terá acesso ao mundo 
digital na maior parte do tempo. Esse é o ponto de destaque. 
Em contrapartida, veremos que essa tendência afetará novos 
setores, como o caso dos serviços de tradução, pois as pes
soas poderão falar com as demais em sua língua por meio de 
seus telefones celulares. 

Também observaremos um grande crescimento em setores 
como o de tecnologia médica: o móvel se transformará em uma 
plataforma para o monitoramento da saúde. Por exemplo, se 
saímos para caminhar, o celular saberá de antemão se nossa 
pressão sanguínea está se elevando e começará a monitorar 
coração e cérebro. Vai nos avisar que estamos em risco e preci
samos ir ao médico, ou chamará o médico para que nos mande 
uma ambulância. Vai ser algo bem interessante. 

Hoje, meu trabalho está mais focalizado na questão de como 
podem ser usados os cupons e os pagamentos para melhorar as 
campanhas de marketing -definitivamente, tentar unir, pela pri
meira vez, o mundo físico com o digital. Isso permitirá que muitas 
pessoas entrem nas lojas para concluir uma interação que foi im
pulsionada por uma campanha de publicidade móvel. 

Como se estabelece uma presença móvel? 
É preciso detectar de que maneira os clientes que
rem interagir conosco, falando com eles e investi
gando seu comportamento, porque os consumidores 
de algumas marcas serão diferentes dos de outras. 

Na construção da presença, o mais básico, como disse, é um 
site para celular, seguido dos aplicativos. Devem ser considera
das tecnologias, como o HTML5, que serão dominantes no futuro. 

Depois de criar o site, já estamos em condições de cole
tar números telefônicos de pessoas e iniciar um diálogo com 
elas, enviando atualizações, ofertas especiais e notícias. 0 
SMS tem sido uma alternativa muito valiosa de comunica
ção, porque mesmo os profissionais de marketing mais fora 
de moda tendem a prestar atenção às mensagens de texto, já 
que eles mesmos podem enviá-las e recebê-las. Marcas como 
Coca-Cola e Kraft criaram sites e aplicativos para celular, mas 
também enviam SMS. 

Como a tecnologia móvel faz parte dos ne
gócios de hoje? 
Falando em termos gerais, os varejistas demoraram 
a adotar essa tecnologia, mas já estão adotando, en
quanto os fabricantes parecem ainda receosos. Co

nheço muitos comerciantes que implantaram uma experiência 
em múltiplos canais, criando pontes entre o mundo físico e o 
digital, mas, nos últimos 15 anos, os fabricantes que vendem em 
lojas físicas de varejo têm relutado em investir dinheiro na publi
cidade digital. Seu raciocínio é: por mais que seja bom encami
nhar uma pessoa para um site, se ela não pode comprar nada ali 
ou se não é direcionada automaticamente a uma loja a partir do 
site, então o valor desse tipo de publicidade será limitado. 

Isso me faz concluir que provavelmente esses comerciantes e 
marcas ainda não investem o suficiente na publicidade digital. Se 
considerarmos marcas como Unilever, P&G e Nestlé e analisar
mos o que faziam há um ano -ou o que estão fazendo hoje em cer
tos casos-, veremos que investem apenas 2% de seu orçamento 
em marketing digital baseado no PC, quando, segundo as médias 
do mercado, essas empresas deveriam estar gastando 15%. 

O motivo é, de fato, que elas levam alguém ao site, mas não são 
capazes de enviá-lo a uma loja. Elas não conseguem impulsioná-
-lo a comprar nada, nem a medir quão eficaz é esse mecanismo. 

A tecnologia portátil pode resolver esse problema do PC, 
unindo os dois aspectos. Alguém pode ir para um site móvel, 
clicar ali e ganhar um cupom, e esse cupom o levará até uma 
loja para fazer compras pela primeira vez. Toda a informação 
envolvida nesse processo pode ser medida e utilizada. O marke
ting do futuro gira em torno desse tipo de informação. 

Quando a supermercadista Tesco desembarcou na Coreia 
do Sul, deu-se conta de que não tinha espaço para estabelecer 
grandes supermercados e que as pessoas se comportavam de 
maneira diferente. Então, ocorreu à empresa montar um sis
tema de entrega em domicílio. Colocou imagens de todos os 
produtos, com os respectivos códigos de barras, no metrô, e 
os consumidores podiam tirar uma foto do código de barras do 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 3, ano 16, n. 92, p. 10-11, maio/ jun. 2012.




