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“O mobile vai fazer a mesma transfor-
mação que os computadores � zeram 

em nossas vidas há duas décadas”. A a� rma-
ção é de Valli Lakshmanan, global head da 
Mobext, que esteve no Brasil no mês passa-
do para encontro das empresas do Grupo 
Havas. Sua convicção é sedimentada nas 
muitas possibilidades que os smartphones 
e tablets oferecem às marcas, desde atingir 
audiências especí� cas, com programas de 
� delidade e cuponagem, até mecanismos 
de geolocalização e aplicativos. 

De acordo com pesquisa da Gartner, de-
vem ser investidos US$ 11,4 bilhões em pu-
blicidade móvel em todo o mundo em 2013, 
com previsão de este valor ser dobrado até 
2016. No Brasil, não há dados precisos so-
bre o setor, embora se saiba que esta é uma 
 audiência que não para de crescer. 

Lakshmanan aponta duas característi-
cas do mercado brasileiro que precisam 
mudar: pouca fabricação local de celula-
res e pacotes de dados muito caros para o 
consumidor final. “O Brasil ainda não tem 
a cultura de produzir localmente e os de-
tentores de smartphones gostam muito das 
plataformas da Apple. A Nokia, por exem-
plo, não faria muito sucesso por aqui, pois 
os smartphones vêm com sistema Windows
que não é muito popular. Acredito que as 
companhias globais podem passar a inves-
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sobre a audiência e a baixa produção local de celulares e tablets
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tir em produção no País, de olho, inclusi-
ve, nos eventos esportivos dos próximos 
três anos”, prevê. Lakshmann usa a China 
e a Índia para exemplificar a questão. São 
dois mercados que geram receitas de bi-
lhões de dólares e não dependem muito 
dos outros países para isso. “Os chineses 
possuem uma indústria que produz devices 
nacionais, pois eles sabem como construir 
hardwares muito baratos e não dependem 
dos aparelhos criados em outros países”. 

Faltam dados
Em um mercado tão dependente de mé-

tricas assertivas, a ausência de conhecimen-
to técnico também é um problema. Realida-
de que, segundo a Mobile Marketing Asso-
ciation América Latina (MMA Latam), se-
rá transformada em breve. De acordo com 
Fabiano Destri, que assumiu a presidência 
da entidade no mês passado, uma das prin-
cipais iniciativas será a entrega de pesqui-
sas para fomentar a base de dados e ajudar 
nas escolhas de anunciantes e agências. 
“Em muitos  países, a MMA já é referência 
para ajudar as marcas a pensar estratégias 
para o desenvolvimento de campanhas. É 
isso que pretendemos no Brasil”, comenta. 
Cursos, palestras e encontros também estão 
nos planos da entidade para o País. “Temos 
seis eventos programados para 2013, sen-

do dois no Brasil, dois na Argentina e dois 
no México. Além disso, negociamos a en-
trada de Colômbia, Chile e Costa Rica na 
MMA Latam”, acrescenta. 

O próximo passo será a criação de um 
código de conduta estabelecido entre em-
presas de telefonia, agências desenvolve-
doras e Anatel. Destri diz que o que existe 
hoje é apenas um guia de melhores práti-
cas do mercado. Outra meta da associação 
é se aproximar das agências tradicionais e 
dos anunciantes. 

estarão mais eficazes, muito melhores, 
assim como o conteúdo para mobile. A 
combinação entre SMS, APPs e conteú-
do para mobile vai fazer grande sucesso 
nos próximos anos. 

M&M — Entre os projetos da Mobext, qual 
seu preferido? 
Lakshmanan — Nós lançamos há pou-
cas semanas uma plataforma global de 
mensagens denominada Message (www.
mss.ge), que permite aos anunciantes, 
clientes e agências criar campanhas de 
mensagens de texto em qualquer mer-
cado do mundo. Basta se cadastrar, criar 
uma conta e um banco de dados. Isto 
vai demorar uns quatro minutos e, en-
tão, você já pode produzir sua campa-
nha. O custo pelo uso da ferramenta é 
o mesmo em qualquer parte do mun-
do, e o investimento do anunciante, se-
ja clientes ou não do Grupo Havas, vai 
variar dependendo da quantidade de 
pessoas que se quer atingir. 

Iniciativas em torno do fomento à ati-
vidade podem colaborar com o aumen-
to dos investimentos. Segundo Pedro del 
Priore, sócio e diretor executivo de estraté-
gia da Ginga, o Brasil ainda faz uso muito 
incipiente do canal mobile. “Atualmente, é 
óbvio dizer que o mobile será a plataforma 
número um de acessos à internet nos Esta-
dos Unidos. No Brasil, há números expressi-
vos, mas pouco considerados pelas empre-
sas”. A Ginga começou a desenvolver estra-
tégias mobile em 2008 e chegou até a estru-
turar uma área específica, chamada Ginga 
Mobile. Entretanto, depois de algum tem-
po, a unidade foi reincorporada à agência. 

Para Gustavo Pehrsson, sócio e diretor 
de criação da Frito, o principal desafio das 
agências que atuam no setor é a inclusão 
nos planos de comunicação das ferramen-
tas mobile. “Os clientes estão empolgados 
com as possibilidades de alcançar públi-
cos específicos com as ferramentas de tar-
geting, programas de mensagens e aplicati-
vos, mas a primeira medida para as marcas 
é ter um site com boa navegação para ce-
lular e tablet”, frisa. Para ele, a melhor pos-
sibilidade aberta pela publicidade móvel é 
a capacidade de geolocalização, por atin-
gir o consumidor na hora e no local certo.  

Interação com o espectador
Se o futuro aponta para as multitelas, a 

dobradinha TV e mobile é muito benéfica, 
ao permitir o acesso ao conteúdo onde o 
espectador estiver. A Rede Globo tem feito 
experimentos de sucesso no campo mobi-
le, como o caso do aplicativo Medida Cer-
ta, que ganhou Leão de Bronze no Festival 
Internacional de Publicidade de Cannes no 
ano passado, e o programa de mensagens 
de texto Plim Plim. Segundo a  CGCOM , se-
rão feitos laboratórios nos campeonatos de 
futebol de 2013 a fim de servirem de base 
para as ações que serão realizadas duran-
te a Copa de 2014.

Meio & Mensagem — Quais conselhos 
você daria para agências e anunciantes 
atuantes no Brasil com relação ao mobi-
le marketing? 
Valli Lakshmanan — Anunciantes glo-
bais como Coca-Cola, Nike e Adidas, por 
exemplo, já sabem o quanto suas cam-
panhas podem ser otimizadas com o 
uso do mobile. Mas anunciantes locais, 
como bancos, devem aprender como a 
construção de uma plataforma mobile 
pode otimizar a relação com os clientes 
e reduzir investimentos em infraestrutu-
ra, além de aumentar a margem de lu-
cro usando mobile e não só os websites. 
A marca pode ser mais eficiente. Mobile 
não é só outra mídia. É uma plataforma 
que vai fazer a mesma transformação 
que os computadores fizeram em nossas 
vidas há duas décadas. As pessoas devem 
acessar o conteúdo primeiro no mobile 
e não mais no computador. O mobile vai 
ser a primeira mídia de contato do pú-
blico e precisa ser pensada como uma 

plataforma de disrupção. Por exemplo, 
uma promoção em uma companhia de 
varejo pode enviar cupons por celula-
res, em vez de imprimir. 

 
M&M — Em termos de uso da tecnologia 
no qual se encontra o Brasil, quais são as 
melhores e as piores ferramentas mobile? 
Lakshmanan — Particularmente, não 
gosto de QR code, pois não são todos os 
aparelhos em que a tecnologia funciona 
facilmente. Este é um problema global. 
Acredito que a forma mais eficaz de atin-
gir o público ainda é o SMS (mensagens 
de texto) e o MMS (mensagens multimí-
dia). Para smartphones, sites mobile e 
aplicativos funcionam muito bem, mas 
o SMS ainda pode atingir uma maior 
parte da população. Grandes marcas 
globais não possuem aplicativos, justa-
mente porque as pessoas que não têm 
smartphone não vão conseguir acesso. 
Mas, em três anos, o bluetooth e QR co-
de podem desaparecer e os aplicativos 

"O mobile vai ser a primeira mídia de contato do público"
Desde 2012, o cingapuriano Valli Lakshmanan é global head da Mobext, rede do Grupo Havas especializada em mobile marketing

Lakshmanan critica a falta de produtos locais e o preço dos pacotes de dados
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1551, p. 20, 18 mar. 2013.




