
23

18 FEV 2013

INDICADORES/MILLWARD BROWN — TENDÊNCIAS DE CONSUMO

A propaganda do futuro
Mobile marketing é oportunidade para a comunicação mais eficiente no mundo digital

A oportunidade para o mobile marketing 
é indiscutível. Dados de pesquisa do 

Morgan Stanley projetam público de 1,5 
bilhão de usuários de smartphones e ta-
blets até a metade de 2013. O eMarketer 
prevê que o investimento global em anún-
cios para a plataforma mobile vai triplicar, 
representando uma oportunidade de US$ 
18,6 bilhões até 2015. O desafio para os pro-
fissionais do mobile marketing é otimizar 
a eficiência deste investimento.

O estudo global AdReaction 2012, con-
duzido pela Millward Brown em parceria 
com a Firefly, analisa as opiniões e expec-
tativas dos usuários em relação ao mobi-
le. O AdReaction 2012 confirma que 60% 
dos usuários consideram seu smartpho-
ne ou tablet indispensável, e quase dois 
terços acha que seus aparelhos móveis os 
deixam muito mais eficientes no dia a dia. 

O uso de dispositivos móveis é muito 
significativo e está crescendo vertigino-
samente, considerando-se que é um “as-
piracional e desejo de consumo que vem 
ao encontro de suas necessidades de mo-
bilidade e conexão rápida e fácil, a qual-
quer hora e em qualquer lugar” diz resul-
tado da pesquisa qualitativa feita pela Fi-
refly Millward Brown Brasil. 

Como reflexo da cultura e histórico da 
comunicação no Brasil, os consumidores 
ainda apresentam maior favorabilidade a 
formatos de propagandas off-line, mais es-
pecialmente os já conhecidos e familiares 
formatos da TV e revistas. Mas ao se com-
parar os vários formatos online, pode-se 
dizer que os associados ao mobile — on-
de há a possibilidade de participação ati-
va do consumidor, como posts e e-mails 
que se escolhe receber — são muito bem 
avaliados e representam uma oportunida-
de indiscutível para gerar relacionamen-
to. O formato é novo, bastante flexível e 
gera inúmeras possibilidades para a par-
ticipação das marcas, desde o formato de 
propaganda propriamente dita até a inter-

venção “sutil” sob a forma de aplicativos.
O grande cuidado que deve ser consi-

derado é não ser invasivo. Formatos in-
vasivos, em qualquer meio, geram reação 
negativa. Ela é maior no meio móvel, on-
de o acesso é focado em targets específi-
cos e a sensação de invasão de privacida-
de é muito rejeitada pelos consumidores.

Na hora certa
Competência técnica e utilidade são 

chaves para uma melhor avaliação tanto 
de aplicativos como para os websites mó-
veis. Segundo resultados do AdReaction  
2012, eles precisam ser muito claros, mui-
to bem colocados nos equipamentos e li-
vres de conteúdos considerados invasivos.

Conteúdos úteis e relevantes para a vida 
diária são importantes na medida em que 
os usuários estão sempre “on the go”. As in-
formações, promoções, cupons e compras 
online são os conteúdos mais valorizados.

As duas ações mais frequentes depois 
de ver uma propaganda em dispositivos 
móveis são a visita ao website da marca 
ou a busca sobre mais informações sobre 
a marca na internet. Os mais jovens têm 
uma atitude mais favorável a propagan-
das mobile. 

Analisando o que as marcas devem en-
tregar nos dispositivos móveis, podemos 
extrair o grande diferencial e a oportuni-
dade para o mobile marketing: a customi-
zação incluindo placing. A marca precisa 
saber o que o consumidor quer ou neces-
sita, no momento em que ele precisa e no 
local em que ele se encontra.

Apesar das dificuldades representadas 
pelo novo e diferente, há muitos motivos 
para otimismo. As descobertas qualitati-
vas sugerem que os usuários desejam que 
o mobile marketing tenha sucesso. As ex-
pectativas são bastante altas na medida 
em que ele pressupõe a incorporação de 
inteligência e exige das marcas uma mu-
dança de paradigma sobre a relação dos 

gajamento consistente e de longo prazo. 
•		Surprise and delight (Surpresa e en-

cantamento): os profissionais de marke-
ting devem encantar seus consumidores 
a cada nova conexão, tomando cuidado 
para não serem invasivos. 

•		Play to strengths (Aproveitar os pon-
tos fortes): a plataforma mobile desem-
penha um papel único no mix de mídia 
por ser portátil e pessoal, e por conectar-
-se com muitos outros canais. No entanto, 
não é adequada para conteúdos pesados. 

•		Exchange (Troca): os consumidores 
esperam algo útil e de valor em troca do 
acesso a seus telefones celulares e a suas 
informações pessoais. 

•		Competence (Competência): talvez 
mais do que em qualquer outra mídia, o 
mobile marketing deve ser claro, funcio-
nal e focado. Nem sempre as propagandas 
mobile são construídas considerando es-
sa característica específica.

•		Time and place (Tempo e local): o con-
teúdo para aparelhos móveis deve ser cus-
tomizado para o momento e o local on-
de mais provavelmente será utilizado. O 
uso de um aparelho móvel varia mais do 
que o online tradicional e, por isso mes-
mo, é mais eficiente para atingir targets 
bem específicos. 

Base:usuários online (117) – Ordenado por top 2 boxes   

E-mail com anúncios  que eu escolhi receber

Feed de notícias de marcas que eu curto ou sigo 
em mídias sociais (por exemplo, Facebook, Twitter)

Ofertas locais ou personalizadas  
(por exemplo, Groupon/Peixe Urbano)

Propaganda online (exibição no site) 

Sites ou microsites de marcas

Anúncios em site de busca online  
(links patrocinados) 

Anúncios em mídia social e sites  
de relacionamento

Anúncios online com vídeo

Jogos online que possuem anúncios  
dentro do jogo

Anúncios em celulares

Anúncios quando escuto players/ 
tocadores de música online

Anúncios em tablets

E-mails com anúncios que eu  
não escolhi receber, ou seja, spam

consumidores com a propaganda mobile, 
afim de não gerar percepções negativas.

Com base no aprendizado da pesqui-
sa, para se alcançar de forma eficiente 
esse objetivo, resumimos no acrônimo 
 R-E-S-P-E-C-T (respeito), o detalhamen-
to da entrega que se espera da comuni-
cação mobile:

•		Relevance (Relevância): o conteúdo 
precisa ser customizado de forma extre-
mamente cuidadosa para encaixar-se tan-
to no público-alvo quanto no contexto em 
que provavelmente será vivenciado. 

•		Engagement (Engajamento): a plata-
forma mobile oferece excelentes oportuni-
dades para o melhor aproveitamento dos 
momentos em que os consumidores têm 
de tempo livre. Os profissionais de marke-
ting precisam sinalizar estas oportunida-
des de forma muito clara e buscar um en-

Eles me enviam anúncios ou mensagens  
que eu não estou interessado em receber

Eles me pedem  muitas informações pessoais   
antes  de acessar uma ferramenta ou aplicativo

O aplicativo é muito lento ou não  
funciona corretamente em meu aparelho

Eles não fornecem uma maneira de parar de receber os anúncios

O site deles para celulares e/ou tablets fica promovendo seu 
aplicativo, mas eu não quero baixar o aplicativo

Eles não têm um site otimizado para celular e/ou tablet 

O conteúdo Flash em seu site não funciona no meu iPhone/ iPad

Eles me enviam posts no Facebook / Twitter com links  
que não funcionam no meu celular e/ou tablet 

Eles não oferecem um aplicativo para o meu celular e/ou tablet

Invasão é o que mais prejudica a imagem de uma marca
Ao utilizar seu celular e/ou tablet, qual das seguintes alternativas  
pode prejudicar a sua opinião sobre uma marca?

Base: usuários de smartphones ou tablets (401)

59%

56%

56%

54%

38%

34%

31%

30%

25%

Visitar o site da marca e procurar por ela na internet são as ações mais 
frequentes após exposição à publicidade em celulares e tablets
Quais das seguintes ações você realizou ao ver publicidade nos celulares e/ou tablets? 

Base: usuários de smartphones ou tablets (401)

Visitei o site da marca
Procurei a marca na internet

Procurei a marca em uma loja
Procurei mais anúncios da mesma marca

Recomendei a marca para amigos/familiares
Comprei a marca

Visitei o site de uma marca semelhante
Fiz download do aplicativo para celulares e/ou tablets da marca

Cliquei ou interagi com o anúncio
Enviei o anúncio para um amigo

Postei o anúncio no meu blog/ perfil
Enviei uma mensagem ou um comentário para a marca

44
41
25
19
19
17
17
17
16
8
6
5

Entre anúncios online, a favorabilidade é maior  
aos formatos que envolvem a iniciativa do usuário
Como você descreveria a sua atitude em relação a cada um dos seguintes formatos de propaganda? 

Obter ofertas, cupons ou promoções

Ter acesso a ferramentas gratuitas (como organizadores, agendas ou listas) 
relacionadas com a marca anunciada (por exemplo listas de compras, lembretes)

Obter informações personalizadas para os meus interesses  
(como receitas ou resultados esportivos)

Ser capaz de fazer algo divertido como jogar um jogo  
da marca ou ouvir uma música de graça

Notícias atualizadas sobre produtos

Obter informações específicas para a minha localização  
geográfica (como localização de lojas, promoções)

61%

55%

50%

44%

41%

40%

Ofertas, conteúdo útil e informações  
personalizadas são muito valorizados
Quais dos seguintes itens você gostaria de ver as marcas enviando para o seu celular e/ou tablet?

Base: usuários de smartphones ou tablets (401)

3 12 13 25 47

38 36 20 4 2

32 38 20 5 4

36 27 25 5 5

21 36 28 9 3

19 38 23 10 9

21 30 26 13 9

16 32 36 3 11

14 30 30 13 12

9 21 32 21 15

5 19 20 25 30

3 18 34 21 21

3 17 33 11 18

Favorável Neutro Negativo
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1547, p. 23, 18 fev. 2013.




