
A web na palmada mão 
O crescimento exponencial do acesso móvel à internet muda o cenário para empresas, marcas e mídia 
Por ROBERTA QUEIROZ 

Arede social mais acessada em todo o 
mundo, o Facebook, teve 540 milhões 

de acessos por dispositivos móveis em 
junho, quase três vezes a população do 
Brasil. Um número grandioso, apesar de 
a empresa ter recebido duras críticas do 
mercado por não ter uma estratégia mo-
bile. Com tantos usuários móveis, Mark 
Zuckerberg comprou a rede de compar-
tilhamento de fotos Instagram, por US$ 
1 bilhão, e afirmou, em maio, que iria in-
vestir todas as forças nesse meio. 

A preocupação da gigante do mundo digi-
tal mostra que o caminho é inexorável. Não 
existem mais barreiras de lugar e de tempo 
para se conectar à internet No trânsito, na fila 
do banco, dentro de uma loja e até assistin-
do à TV Em qualquer lugar, a qualquer hora, 
as pessoas buscam informações, conversam 
com amigos, interagem com as marcas, fa-
zem pesquisa, decidem e realizam compras. 

São 6,2 bilhões de celulares em todo o 
mundo, sendo que mais de 400 milhões de 
unidades foram vendidas este ano, até o mês 

de julho. Segundo o Gartner, estão previstas 
as vendas de 118,9 milhões de tablets em 
2012. No Brasil, são 256 milhões de celula-
res e mais de 60 milhões de acessos à banda 
larga móvel. A previsão da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) é de que, até 
o final de 2012, o País ultrapasse os 70 mi-
lhões de acessos móveis. Isso representa um 
crescimento de 75% em relação a 2011 e de 
250% quando comparado a 2010. Caso es-
sa previsão se consolide, dois em cada três 
acessos à internet no País serão por meio de 

tablets, celulares ou aparelhinhos 3G. 
O número de internautas que utilizam 

celulares e/ou smartphones para navegar 
na web saltou de 44,8% em 2011 para 56,2% 
em 2012, de acordo com o estudo Hábitos, 
da E.lifé. O acesso por tablets cresceu de 
5,6% para 11,5%. A pesquisa identificou 
que 87,2% desses usuários têm menos de 
35 anos. "Esse crescimento mostra que 
metade dos internautas usa dispositivos 
móveis para se conectar. Isso muda total-
mente as estratégias de comunicação das 
marcas. É preciso ter cuidado para que o 
seu site seja simples de navegar e acessível 
por dispositivos mobile" explica Alessan-
dra Barbosa Lima, CEO da E.life. 

Outro levantamento, realizado pelo 
Ibope Nielsen Online, mostra que 84% 
da população das 11 principais regiões 
metropolitanas do País possui celular, o 
que representa 60 milhões de pessoas. Em 
2007, eram 60%. Os smartphones somam 
16% (eram 9% em 2009). E esses núme-
ros devem crescer. De acordo com a pes-
quisa F/Radar, realizada semestralmen-
te pela F/Nazca S&S em parceria com o 
Datafolha, 24% da população quer com-
prar um tablet nos próximos 12 meses e 
45% pretende adquirir um celular novo. 

As redes sociais são as maiores respon-
sáveis pelo aumento do acesso à web em 
movimento, aponta o analista do Ibope 
Nielsen Online José Calazans. "Os brasilei-
ros se tornaram ávidos consumidores da 
internet social, o que gerou um aumento 
da aquisição de computadores para serem 
utilizados em casa, há alguns anos. Ago-
ra, da mesma forma, as redes sociais são 
o grande motivador para mais brasileiros 
comprarem smartphones, tablets e outras 
formas de conexão móvel. Por isso, a ex-
pansão do uso da internet em movimento 
deve aumentar em velocidade maior que 
a do crescimento da navegação em com-
putadores domiciliares" avalia. 

Este ano, pela primeira vez, o acesso à 
web por dispositivos móveis ultrapassou 
o de lan houses. A F/Radar mostra que o 
acesso mobile vem crescendo desde o 
início da pesquisa: em abril de 2010, era 
de 8%; dois anos depois, saltou para 26%. 
Nas lan houses, era 31% em 2010 e caiu 
para 23% em 2012. "Esse crescimento é o 
reflexo da redução dos custos com planos 
das operadoras de telefonia. Agora, eles 
começam a se tornar acessíveis" afirma 
Marcelo Bazan, gerente de planejamento 
da F/Nazca. Com pacotes de acesso de da-
dos mais baratos, 77% das pessoas usam 
a internet de aparelhos pré-pagos, 21% 
de pós-pagos e 2% utilizam redes wi-fi. 

"Com os números do setor, ficou cla-
ro que é preciso mudar o entendimento 
da importância de se ter uma presença 
consistente no ambiente mobile. Afinal, 
não se trata mais de um meio em cresci-
mento ou com grande potencial, mas sim 
de uma plataforma de negócios com mi-
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lhões de consumidores. Quem entrar por 
último ou não estiver preparado, irá pagar 
uma conta muito mais cara" afirma Léo 
Xavier, CEO e fundador da Pontomobi. 

De olho na telinha 
Conveniência é a palavra-chave. "O 

consumidor é quem irá optar pelo jeito 
e o aparelho mais conveniente para aces-
sar a internet. Pode ser o PC, o celular, o 
tablet, a TV, a geladeira, o carro ou qual-
quer outra coisa. Se o acesso via dispo-
sitivos móveis é predominante quando 
ele está em movimento, o mesmo passa 
a acontecer em casa. Não é raro o celular 
ser o dispositivo preferido para acesso a 
internet porque é portátil e está mais pró-
ximo das pessoas" avalia Xavier. 

De acordo com o Ibope, 43% dos inter-
nautas brasileiros navegam e assistem à 
TV simultaneamente. Já virou um hábi-
to usar a internet para comentar e com-
partilhar um momento que se está vi-
vendo. Quatro em cada dez pessoas (44% 
dos usuários), no momento em que estão 
assistindo algum programa ou viajando, 
costumam comentar o que está aconte-
cendo, segundo a F/Radar. "O principal 
assunto é a televisão, 26% dos internau-
tas fazem isso. A web tem pautado a TV 
e a TV, a internet',' avalia Bazan. 

As compras na web realizadas por dis-
positivos móveis também ganharam for-
ça. Aproximadamente 2,5 milhões de bra-
sileiros costumam comprar por celular ou 
tablet. "Além de efetuar a compra, 36% dos 
consumidores utilizam os devices'móveis 
para comparar preços, obter mais informa-
ções sobre produtos e lojas, localizar en-

dereços, buscar promoções',' explica Ba-
zan. Nos Estados Unidos, segundo o Ibo-
pe Nielsen Online, 89% das pessoas usam 
o celular enquanto compram na loja física. 
Os aplicativos mais usados são eBay Mobi-
le, Amazon Mobile, Groupon e shopkick. 

Para Fabia Juliasz, diretora de novos ne-
gócios do Ibope, no Brasil ainda existem 
diversas barreiras para ampliar o m-com-
merce. O tamanho da tela é apontado por 
43% das pessoas, seguido de visibilidade 
da imagem (41%), velocidade da conexão 
(31%), boa navegação e usabilidade (28%) 
e preocupação com a segurança dos dados 
financeiros (26%). "Mas, principalmente, 
a percepção da qualidade do serviço de 
telefonia precisa melhorar',' afirma Fabia. 

De fato, o ciclo de compra é mais am-
plo do que outras atividades. "Os dispo-
sitivos móveis já fazem parte do processo 
de compra. A pessoa faz pesquisa de pre-
ço e até desiste da compra, porque des-
cobre que a loja ao lado tem uma oferta 
melhor. Por isso, as plataformas móveis 
são fundamentais para as marcas de va-
rejo',' aponta Marcello Povoa, sócio-dire-
tor da MPP Interativa. A agência digital 
full service foi responsável pela mudan-
ça do portal Veja.com (que conta com si-
te mobile) e pelo comércio eletrônico da 
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marca de moda Farm. Hoje, a loja online 
vende 2,5 vezes mais que a unidade físi-
ca de Ipanema, no Rio de Janeiro. "Cer-
ca de 30% do tráfego do e-commerce da 
Farm vem de dispositivos móveis. Quan-
to mais jovem é o target, mais eles estão 
dispostos a comprar" diz Povoa. 

Estratégia mobile 
"Não existe o ano do mobile, o que es-

tamos vivendo é a era do mobile. As pes-
soas são móveis. Por isso, as marcas não 
podem pensar suas estratégias a partir de 
uma tecnologia ou de aplicativos. Mobile 
é um comportamento" diz Márcio Chaer, 
diretor da Mobile Marketing Association 
(MMA) para a América Latina, ao avaliar 
que a maioria das empresas ainda não 
sabe o que fazer. "O que vemos hoje são 
ações pontuais, não estratégias focadas 
em mobilidade. Para isso, é preciso criar 
uma cultura" analisa Chaer. 

Para Ronaldo Fernandes, diretor da Te-
zarak, agência especializada em marketing 
mobile, o maior entrave desse mercado é 
a falta de anunciantes maduros para am-
pliar os investimentos. "O mercado já está 
pronto, tem massa crítica, modelo de negó-
cio, perfil, mas os gestores de marcas ain-
da não têm conhecimento suficiente O 
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para investir de forma consistente" afirma. 
Marcas como Visa, Cyrela e Ipiranga lar-

garam na frente e começam a pensar em es-
tratégias móveis para o negocio. A da Cyrela 
tem três pilares: pontos de venda, relacio-
namento com os clientes e corretores. No 
ano em que o iPad foi lançado, em 2010, a 
Cyrela começou a usar o tablet em alguns 
estandes de vendas para permitir maior in-
teração do consumidor com alguns empre-
endimentos, mexer em plantas dos aparta-
mentos, analisar fotos do produto com mais 
detalhes e assistir a vídeos. 

Para melhorar o relacionamento com 
os clientes, o site foi reformulado e pre-
parado para o acesso por celular, além de 
criar um aplicativo para iPad. "O objetivo 
é estar disponível para o cliente no lugar 
em que ele estiver, por isso, a estratégia é 
ser multidisplay. Independentemente da 
tela, estamos prontos para interagir com 
o consumidor" afirma Fernando Moulin, 
gerente-geral de e-business da Cyrela. 

Além de otimizar o portal para acesso 
móvel, com informações adaptadas ao 
tamanho de cada tela, a empresa realiza 
ações pontuais, como a do Rock in Rio, es-
te ano, usando SMS de vídeo convidando 
as pessoas que estavam no festival a visi-

tar o empreendimento da marca próximo 
ao local do evento. Também foi criado um 
book dos produtos que pode ser baixado 
na Apple Store. Um aplicativo normal que 
permite que as pessoas tenham acesso a 
todas as informações do empreendimen-
to. "Quem compra um apartamento está 
realizando um sonho, por isso pensamos 
em uma forma de manter as informações 
da sua nova casa perto delas, assim elas 
podem mostrar aos amigos" diz. 

Segundo Moulin, tudo que a empresa faz 
usa geolocalizaçao. "Investimos muito em 
mobile porque o negócio é geo referencia-
do. O local é importante. Nossos aplicati-
vos identificam a localização das pessoas e 
mostram 19 pontos de interesse, como res-
taurantes, escolas, hospitais próximos a um 
de nossos empreendimentos" explica, ao 
adiantar que o site da Cyrela teve sete mi-
lhões de visitantes únicos no ano passado. 
Em julho último, o percentual de acessos 
via dispositivos móveis representou 8,2%. 

A empresa de combustível Ipiranga de-
cidiu levar o portal Rede Ipiranga para o 
universo mobile. O site já representava 
80% das vendas para os revendedores da 
marca. Desde outubro de 2011, com um 
smartphone ou tablet, os donos de pos-

tos de gasolina podem fazer pedidos de 
qualquer lugar. No primeiro semestre de 
2012, 50 milhões de litros de combustí-
veis foram vendidos no ambiente mobi-
le. "Os dispositivos móveis já fazem par-
te da vida das pessoas. Agora, os usamos 
para ampliar o relacionamento com os 
revendedores',' diz Jerónimo dos Santos, 
diretor de varejo e marketing da Ipiranga. 

Com o crescimento do mercado mobile, 

algumas agências começam a investir em no-
vas unidades para atender a essa demanda. 
Em parceria com a agência de mobile ma-
rketing Hanzo, a DM9DDB criou a área DM9 
Mobilidade. "O mercado hoje pede muitas 
soluções nessa área e a tendência isso se for-
talecer cada vez mais. Nos próximos cinco 
anos, a mobilidade irá representar um dos 
pilares mais importantes da agência" afir-
ma o diretor de convergência, Joca Guanaes. 

0 poder da geolocalizaçao 

recebimento de informações de temas 
específ icos. "Com a geolocal ização 
t e r e m o s a u m e n t o cons ide ráve l da 
procura das marcas por serviços de 
interação com os consumidores" afirma 
Yuri Fiaschi, diretor de novos negócios 
da Spring Wireless, empresa brasileira 
provedora de so luções móveis com 
escritório em dez países. 

Esse tipo de tecnologia funciona da 
seguinte forma: as operadoras de tele-
fonia abrem conexão com a integrado-
ra e a empresa mede, por triangulação, 
onde a pessoa está posicionada naquele 
momento, com uma margem de erro de 
apenas alguns metros. Essa informação 
é transmitida ao anunciante, que então 
libera o envio de SMS específico para 
aquela região. 

"O uso de SMS por geolocalização é 

Tecnologia vai permitir maior interação de marcas com consumidores 

Oconsumidor entra em um shopping 
e recebe uma mensagem de promo-

ção da sua loja favorita. Situações como 
essa ainda não acontecem no Brasil, mas 
já estão perto de se tornar realidade. "A 
geolocalização é o maior tesouro que 
a mobilidade proporciona. A partir do 
instante em que a empresa souber on-
de seu consumidor está, é possível inte-
ragir com as pessoas com uma mensa-
gem apropriada e no melhor momento 
em que estão dispostos a receber as in-
formações',' afirma Joca Guanaes, diretor 
de convergência da DM9DDB. 

A tecnologia de geolocalização para 
o uso do marketing de proximidade já 
está em teste nas operadoras de telefonia 
brasileira. Ações de mobile marketing 
por meio de SMS já são comuns, como 
a p a r t i c i p a ç ã o em p r o m o ç õ e s ou 
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um serviço exclusivo da Spring Wireless 
no Brasil e vai atrair principalmente re-
des varejistas" avalia. De acordo com 
Fiaschi, a disponibilização da solução 
deve acontecer ainda este ano. "Acredi-
tamos que será um divisor de águas nas 
campanhas de mobile marketing, cha-
mando a atenção cada vez mais de mar-
cas para a utilização de tecnologia mó-
vel em suas ações" afirma. 

Os serviços baseados em localização 
(LBS) alcançaram a primeira posição em 
um ranking global de funções de maior 
potencial de crescimento para dispositi-
vos móveis divulgado em abril, pela con-
sultoria TNS. De acordo com os resulta-
dos, 62% das pessoas que ainda não uti-
lizam este tipo de serviço têm intenção 
de começar a usar. No Brasil, 85% dos 
usuários estão abertos ao LBS nos pró-
ximos 12 meses. Estudo anual da TNS 
sobre mobilidade mostra que a maio-
ria dos usuários já reconhece o valor de 
compartilhar sua localização e as vanta-
gens de serviços que esse tipo de tecno-
logia pode promover. 

"Os serviços LBS estão em plena as-
censão e são extremamente promisso-
res. Os usuários percebem que compar-
tilhar sua localização pode trazer bene-
fícios na forma de descontos e ofertas 
exclusivas. É a combinação de momento 
e contexto que torna esse tipo de ferra-
menta poderosa para as marcas explo-
rarem as inúmeras vantagens que ela 
oferece" afirma Alexandre Momma, di-
retor de atendimento da TNS e respon-
sável pelo estudo. 

Quase um quinto (19%) dos consu-
midores de tecnologias móveis ao redor 
do mundo já utilizam ao menos algum 
tipo de serviço baseado em localização. 
A navegação por mapas foi apontada 
como o principal motivador para o uso 
dessa função, sendo utilizada por 46% 
dos usuários globalmente. Os brasilei-
ros têm um comportamento um pouco 
diferente, já que a localização de ami-
gos foi mencionada como a principal 
finalidade de uso de LBS no País, com 
38% das citações. 

Como conseqüência, a integração de 

localização enriquece também as expe-
riências dos brasileiros com as redes so-
ciais. Prova disso é o fato de que 12% dos 
usuários de redes sociais utilizam ferra-
mentas como o Foursquare ou o Face-
book Places para informar seus amigos 
sobre sua localização. Navegação por ma-
pas e localização de pontos de interes-
se completam a lista dos três principais 
usos, com 35% e 29%, respectivamente. 

Incipiente 
No que diz respeito ao relacionamen-

to dos consumidores com as marcas pe-
los meios digitais móveis, os brasileiros 

já perceberam que podem se beneficiar 
com os serviços baseados em localiza-
ção - 19% compartilham sua localização 
com as marcas em troca do recebimento 
de ofertas especiais, que são de grande 
interesse para 45% dessas pessoas. "Es-
sa diferença entre fazer e ter interesse 
indica que há uma parcela de pessoas 
que procuram algum retorno específi-
co de lojas e negócios por meio da loca-
lização, mas que ainda não a executam 
efetivamente. Uma saída pode ser a co-
municação mais ativa das marcas pelas 
propagandas, já que 21% dos usuários de 
celulares e smartphones afirmam achar 

interessante esta abordagem em seus 
aparelhos móveis, desde que oferecen-
do alguma vantagem ou ofereça nas re-
dondezas" afirma Momma. 

"A geolocalização é relativamente no-
va, em especial aqui no Brasil. Por isso, 
você vê poucas experiências com esse 
tipo de ferramenta. As marcas precisam 
dar os primeiros passos para entender 
qual é a melhor forma de conciliar es-
se tipo de tecnologia com seu negócio, 
que pode ser mais relevante para algu-
mas empresas do que para outras',' avalia. 

A novidade já tem exemplos no Bra-
sil. A Brinquedos Estrela decidiu come-
morar seus 75 anos com uma estraté-
gia que usa geolocalização para atrair 
crianças e jovens. Lançado no Brasil em 
1944, o Banco Imobiliário ganhou uma 
versão do game linkada ao Foursquare, 
a rede social de geoposicionamento. 
Com o Banco Imobiliário Geo, os usu-
ários podem dar "check-in" informan-
do a seus amigos onde estão naquele 
momento. Dessa forma, o lugar onde a 
pessoa está se transforma em uma ca-
sa do tabuleiro. 

Por exemplo, se está no Parque do Ibi-
rapuera, em São Paulo, pode comprar o 
parque ao dar "check-in" no local. Quan-
to mais as pessoas que também tenham 
baixado o aplicativo derem check-in no 
Parque do Ibirapuera, mais o imóvel fi-
cará valorizado. 

Qualquer lugar do mundo que possa 
ser detectado pelo GPS pode se transfor-
mar em uma casa do tabuleiro — o Coli-
seu, a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade 
e até o Cristo Redentor. Além de intera-
gir com o Foursquare, as ações realiza-
das no Banco Imobiliário Geo também 
podem ser compartilhadas via Facebook. 

"Estamos sempre acompanhando os 
hábitos e as tendências comportamen-
tais das crianças. A brincadeira está se 
digitalizando. Se o mundo virtual pas-
sou a ser importante para as crianças e 
jovens, vamos também digitalizar nos-
sos produtos" afirma Carlos Tilkian, pre-
sidente da Estrela. O projeto do Banco 
Imobiliário Geo foi o primeiro da área 
de mobilidade da DM9DDB. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Internet e mídias digitais, São Paulo, p. 49, 10 set. 2012.




