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Mobile ainda não dá lucro 

por Keila Guimarães 

A pós a euforia com o cresci-
 mento explosivo de dispositi 

vos móveis no mercado, grandes 
empresas afirmam que buscam 
um modelo que traga retorno aos 
investimentos. Marcas como Uni-
lever e Coca-Cola dizem observar 
com atenção a audiência captu-
rada por tablets e smartphones, 
mas que a receita gerada com as 
campanhas para mobile ainda é 
incipiente. 

Pesquisa da Nielsen revela que 
a penetração de smartphones 
saltou de 7% em 2010 para 13% 
em 2012. O Brasil possui hoje 
256 milhões de linhas telefônicas 
ativas, mostram dados da Anatel 
(Agência Nacional de Telecomu-
nicações) fechados em junho. 
Entretanto, a massificação de ce-
lulares não tem significado alto 
desempenho para a publicidade. 

Na ação de forte repercussão 
"Refil da Felicidade", lançada em 
março pela Coca-Cola, a com-
panhia instalou máquinas que 
davam acesso a internet via wi-
-fi na praia da Copacabana (RJ). 
A iniciativa trouxe visibilidade, 
mas há dúvida sobre qual o retor-
no tangível de ações do gênero. 
"É um projeto caro. Como líderes 
no segmento de bebidas, sabemos 
que é preciso liderar também em 
mobile, mas precisamos encon-
trar modelo sustentável", afirmou 
Cintia Nishio, gerente de cone-
xões com o consumidor da em-
presa em debate na semana pas-
sada no "Mobile Day", promovido 
pela MMA Latam (Mobile Marke-
ting Association) em São Paulo. 

Na Unilever, o sentimento é 
o mesmo e o momento é de tes-

tar soluções. "Na Unilever temos 
duas realidades: a de teste e a de 
always on', de estarmos 365 dias 
com nossos clientes", disse Rodri-
go Moretz, gerente de serviços de 
marketing digital para a América 
Latina da Unilever. 

Entre as principais demandas 
das empresas, está a mensura-
ção confiável do real impacto de 
campanhas rodadas em tablets 
e smartphones. Na Coca-Cola, a 
queixa é da falta de mensuração 
da entrega efetiva de campanhas 
nos dispositivos móveis. "Um 
mercado que não é bem medi-
do, onde falta transparência, não 
cresce", alertou Fábia Juliasz, dire-
tora executiva de novos negócios 
e relações societárias do Ibope. 

Alex Banks, vice presidente do 
ComScore para a América Latina, 
destacou os desafios para medi 
ção em aparelhos móveis, como a 
existência de muitos devices que 
precisam ser integrados nas ini-
ciativas de apuração. "Temos que 

medir o mercado para entendê-lo. 
Quando houver real compreen-
são sobre o ROI (retorno sobre in-
vestimentos) e sobre a efetividade 
das campanhas, isso ajudará mar-
cas a definir investimentos". 

JORNAIS 
Levantamento do ComScore 
aponta que é crescente a leitura 
de jornais e revistas em dispositi-
vos móveis. "Jornal é um dos con-
teúdos que o brasileiro mais gosta 
de consumir no tablet. Compara-
do com países como Estados Uni-
dos e Reino Unido, os brasileiros 
são os que mais visualizam esse 
tipo de conteúdo nos aparelhos", 
analisa Banks. 

Os dados são corroborados pe-
lo IVC (Instituto Verificador de 
Circulação) que, desde o ano pas-
sado, mede a evolução do acesso 
de 63 sites noticiosos por disposi 
tivos móveis. Em janeiro do ano 
passado, tablets e smartphones 
eram responsáveis por 0,7% do 
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acesso total, valor que saltou pa-
ra 4% em junho deste ano. "Em 
junho, dos 1,1 bilhão de page 
impressions dos sites que audi-
tamos, 44 milhões vieram de ta-
blets e celulares", disse Pedro Sil-
va, presidente executivo do IVC. 

Contudo, o percentual de aces-
so pode variar. Na VejaSP, por 
exemplo, os aparelhos represen-
tam 14% dos acessos ao seu site 
na internet, bem acima da média. 
O acesso é principalmente feito 
por smartphones, mas os tablets 
tiveram forte crescimento no ano 
passado. Entre os sistemas opera-
cionais, 48% do tráfego vem de 
celulares iOS, seguido por apare-
lhos Android, com 35%. 

O desafio para agências e veí-
culos, acredita Silva, é encontrar 
o modelo ideal para publicida-
de em mobile. "Os jornais estão 
cientes da importância do meio 
e trabalhando para comercializar 
esses espaços. A estratégia é ade-
quar a mensagem publicitária". 
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