
nos de navegação. Com a expansão do 
3G e a chegada do 4G (a partir de 2013), 
a base de brasileiros conectados pelo ce-
lular vai atingir um crescimento explo-
sivo. Pelos cálculos de Castelo, em 2017 
todo brasileiro terá 3G. E, junto com esse 
avanço, aumentará em ritmo intenso o 
consumo de vídeos pelo aparelho — atu-
almente, 20% dos vídeos vistos no Bra-
sil são pelo celular ou pelo tablet. Com 
tantas possibilidades à mão, ganhará a 
marca com mais relevância para o pú-
blico na hora em que ele pegar o celular 
e quiser, por exemplo, comparar preços 
no PDV ou utilizar um serviço de geolo-
calização na hora do lazer. 

Outro ponto a prestar atenção agora 
para não se arrepender depois é o pa-
gamento via mobile. Uma pesquisa do 
eMarketer, apresentada na semana pas-
sada, revela que neste ano, nos EUA, de-
vem ser feitos pagamentos da ordem de 
US$ 640 milhões pelo celular. Em 2016, 
a transação chegará a US$ 62,2 bilhões. 
As operadoras no Brasil já estão pre-
parando os planos para oferecer "con-
tas" aos usuários. O Banco do Brasil fez 
acordo com a Oi e a Cielo para oferecer 
agora pagamento pelo telefone. 

Prepare-se para 2017 
0 que as empresas e os líderes da indústria da comunicação devem levar em 

conta ao traçar os planos de crescimento para os próximos cinco anos 
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Sente-se e feche os olhos. Pense no Bra-
sil de hoje. Agora, imagine daqui a cin-

co anos. Embora seja impossível prever 
exatamente o futuro, não há grande em-
presa que se furte ao exercício de cons-
truir cenários para os dias que virão. Ape-
sar das recentes patinadas da economia 
nacional, e do clima de incerteza que per-
siste em rondar os países desenvolvidos, 
a força do mercado interno e os índices 
macroeconômicos são chancelas positivas 
para se construir os ambientes de marke-
ting e consumo do País para os próximos 
cinco anos. E isso para além dos megae-
ventos esportivos mais do que comenta-
dos Brasil afora. 

Recentemente, Advertising Age levan-
tou alguns cenários prováveis que darão 
o tom da indústria da comunicação em 
2017. 0 aumento da penetração dos smar-
tphones e tablets, em um novo patamar 
de usabilidade impulsionada pelas redes 
4G, a consolidação da mudança pró-con-
sumidor no eixo da relação entre empre-
sas e clientes e a consequente ascensão 
da construção da experiência como ra-
zão maior da existência das equipes de 
marketing são tendências que ganham 
cada vez mais força e certamente ocu-
parão papel central nas estratégias das 
empresas. Confira cenários construídos 
a partir de entrevistas feitas com profis-
sionais do mercado brasileiro. 

Relevância e serviços no mobile 
Há uma miopia no mercado em rela-

ção ao mobile. É desse modo que Marce-
lo Castelo, sócio da FBiz e head de mo-
bilidade da agência, vê o comportamen-
to das marcas brasileiras nessa área de 
modo geral. Isso porque há executivos 
de marketing que tendem a analisar as 
plataformas móveis como uma mídia de 
consumo bem diferenciado do pratica-
do no desktop. Mas não é exatamente 
assim. Números mostram que o cenário 
atual pode surpreender várias empresas 
e que é preciso estudar o tema com afin-
co para se preparar para 2017. Um dos 
dados aponta que hoje a internet móvel 
é acessada por 41 milhões de pessoas, 
em um universo de 84,5 milhões de bra-
sileiros conectados, segundo a 11a pes-
quisa F/Radar, da F/Nazca com o Data-
Folha. Esse estudo indica ainda que 67% 
desses consumidores utilizam celulares 
pré-pagos. Ou seja, são integrantes das 
classes mais populares. 

Outro índice importante é que 45% dos 
aparelhos vendidos no País são web pho-
nes, equipamentos que não têm loja de 
aplicativos (atributo dos smartphones), 
mas dão conexão à internet. "A navega-
ção dessas pessoas já envolve Facebook. 
Para algumas pessoas, o celular dispen-
sa hoje o computador em casa ou o da 
Ian house" ressalta Castelo. Além disso, 
as operadoras estão barateando os pia-

O triunfo da 
experiência do consumidor 

Se hoje ainda ecoam pelo mercado 
conversas em torno de qual mídia emer-
girá vencedora e quais sucumbirão com 
a evolução do atual cenário, a aposta dos 
consultores é que a mudança gradati-
va e irreversível do eixo de decisão pa-
ra as mãos do consumidor consagrará 
a experiência como o mais importante 
fator a ser levado em conta em um pla-
no estratégico de marketing. 

"Estamos saindo da dinâmica de co-
municação e indo para uma de interação 
— isso é nuclear em todas as conversas 
e conteúdos, não importa se (ocorrem) 
em um celular, uma TV, um computa-
dor" afirma Ricardo Guimarães, presi-
dente e fundador da Thymus Branding. 
"Aceitar a premissa de que o consumi-
dor não quer assistir ao que você es-
tá colocando no ar muda todo o pres-
suposto de como a propaganda é feita, 
para que possa ser eficiente. E aqui en-
tra a busca das marcas por relevância e 
credibilidade. As pessoas só prestarão 
atenção em quem for incrível e tiver es-
sa consistência." 

Segundo Guimarães, essa busca por 
eficiência é reforçada pela tendência de 
reduzir os custos, que ganhou força des-
de a explosão da crise financeira global 
de 2008 e não tem prazo para sair de ce-
na — uma vez que mesmo as previsões 
mais otimistas não recolocam a Europa 
de volta à rota de crescimento nos pró-
ximos cinco anos, nem preveem que os 
indicadores da economia dos EUA te-
rão retornado aos patamares de cres-
cimento pré-quebra do banco Lehman 
Brothers. "O custo de crescimento (de 
uma empresa) é o custo de venda. Tra-
balhar os consumidores para deixá-los 
sempre satisfeitos é transformá-los na 
própria mídia da marca. Sobressairão 
as companhias que não apenas geren-
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ciam os produtos nos canais de venda, 
mas, sim, toda a comunidade que curte, 
compra, interage e recomenda a marca" 
projeta Guimarães. 

O triunfo da experiência do consumi-
dor ganha importância específica no ce-
nário econômico brasileiro, de aumen-
to da renda média e demanda reprimi-
da por entretenimento. Nos próximos 
anos, o País verá a consolidação do pro-
cesso que o inseriu na rota principal dos 
mais importantes segmentos do show-
biz e dos eventos esportivos. "O Brasil 
entrou nesta lista prioritária das gran-
des turnês e eventos principalmente por 
um fator que continuará influenciando 
a nosso favor: o dinheiro. Como não há 
no horizonte uma perspectiva clara de 
melhora (na economia) dos países de-
senvolvidos, o Brasil seguirá como um 
dos mercados mais atrativos" pondera 
Mareei Sacco, CEO da Holding Clube. 

A infraestrutura para receber a Co-
pa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 
2016 terá papel importante nesta jor-
nada. A maior oferta de arenas aptas 
para a realização de mega shows tor-
nará o Brasil ainda mais atraente para 
o mercado de entretenimento. Não se-
rá mais fundamental aos empresários 
programarem a ida para outros países 
sul-americanos, como a Argentina e o 
Chile, para alcançar o número mínimo 
de shows que tornam uma turnê lucra-
tiva. "Poderemos ter seis, sete shows 
somente pelo Brasil. Capitais de Esta-
dos do Nordeste entrarão nessa rota de 
shows, como o da Madonna, que, hoje 
em dia, acontecem em São Paulo, Rio 

de Janeiro e, quando muito, Porto Ale-
gre" calcula Sacco. 

Fundindo as equipes 
de marketing e tecnologia 

Em 2017, de acordo com estudos da 
consultoria Gartner, os executivos de 
marketing, que já aplicam um bom di-
nheiro em dados, estatísticas e ferramen-
tas, terão um orçamento maior para in-
vestir em tecnologia da informação do 
que os próprios chefes de TI. Estamos 
caminhando a passos largos para um 
mundo em que as experiências tecno-
lógicas e com as marcas serão indistin-
guíveis, no qual haverá pequena mar-
gem de desperdício de tempo e energia 
para ineficiências e aos contratempos tí-
picos em projetos em que as equipes de 
marketing e de TI não estão na mesma 
sintonia. Os próximos cinco anos serão 
marcados pela intensa experimentação 
para encontrar o equilíbrio no relacio-
namento entre essas duas áreas. 

Esse é um indicador da necessidade 
de times de marketing e TI que mesclem 

diferentes disciplinas, assim como novos 
cargos de direção executiva (quem sa-
be um diretor tecnólogo de marketing?) 
e novas obrigações para os cargos des-
sas áreas. E este assunto não diz respei-
to apenas às companhias de tecnologia. 
Está bem delineado que, no futuro, qual-
quer empresa será de tecnologia, uma 
vez que os consumidores ficam cada vez 
mais obcecados por gadgets e as marcas 
de todos os segmentos lidam com ferra-
mentas digitais. 

A convivência não será fácil, uma vez 
que tanto os profissionais de marketing 
quanto os de TI costumam ser obstina-

dos. Mas os interesses da companhia de-
vem sobrepor-se. Nunca foi tão necessá-
rio manter-se próximo ao consumidor, 
que, com certeza, não tem tempo a per-
der com a forma de organização e divi-
são de áreas das empresas. 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1532, p. 24-25, 22 out. 2012.




