
Marketing móvel é novo nicho para empresas 
Igor Reis 
 
Empresas e agências de publicidade apostam em um novo nicho para se aproximarem dos 
clientes: o marketing móvel. Por enquanto, o setor concentra apenas 1% das verbas 
publicitárias para Internet, mas já atrai gigantes como Volkswagen e Bradesco. E, de acordo 
com o mercado, é uma vertente obrigatória para as empresas menores a adaptação da sua 
plataforma online tradicional para o dispositivo móvel.  
 
De acordo com dados do IAB (Interactive Advertising Bureau, na sigla em inglês) Brasil - 
entidade que representa o mercado de publicidade -, o País registrou, em 2012, faturamento 
de R$ 4,5 bilhões em publicidade on-line, porém só 1% disso (R$ 45 milhões) foi destinado 
para a publicidade móvel. A expectativa é que os investimentos no segmento para este ano 
totalizem US$ 40 milhões, segundo projeção da consultoria eMarketer.  
 
De acordo com o presidente da Pontomobi uma das maiores agências desenvolvedoras de 
publicidade móvel da América Latina, Léo Xavier, esse mercado é importante e tende a 
continuar apresentando crescimento.  
 
"Como todo meio ainda pouco explorado, a potencialidade é enorme", disse Xavier. "É um 
meio que liga o dia a dia das pessoas sob a ótica da tecnologia, sempre de forma inovadora. 
Então a tendência é que o mercado continue tendo uma boa taxa de crescimento nos próximos 
anos", avaliou.  
 
Xavier relata o aplicativo que a Pontomobi desenvolveu para a Volkswagen. "Nós criamos um 
aplicativo chamado Mais Volkswagen, onde o cliente coloca o chassi do seu carro e assim tem 
uma agenda completa do veículo, com o manual do carro, alerta para revisões, acompanhando 
a vida do carro", explica. "Isso é uma plataforma de relacionamento, estando mais presente no 
dia a dia do cliente. Isso é o mobile marketing", disse Xavier.  
 
A Tritone, agência digital que nasceu em 2002, também atua nesse tipo de solução de 
relacionamento entre clientes e empresas, com foco no desenvolvimento de aplicativos. Junto 
com o Bradesco ela criou o Click Conta, que serve como uma ferramenta de educação 
financeira para o usuário. "Nós fizemos o aplicativo do Bradesco, que além de o jovem acessar 
a conta e saber como está a vida financeira dele, ele pode fazer um controle de despesas e no 
final do mês fica sabendo onde consumiu mais", disse o presidente da Tritone, Fernando 
Estanislau.  
 
Tanto a Pontomobi como a Tritone avaliam que não há mais como pensar em marketing de 
relacionamento sem pensar na publicidade móvel. "Essa é a nova demanda do mercado. 
Quando a gente fala de mobilidade, os números têm crescido exponencialmente. Isso faz com 
que o usuário comece a acessar mais a internet através desses dispositivos móveis", afirmou 
Estanislau. "Nós saímos da fase de 'por que investir em mobile?' para 'como eu invisto em 
mobile'",ressaltou Xavier.  
 
Mercado 'cru'  
 
Mesmo que as empresas grandes estejam de olho nesse mercado, boa parte das companhias 
não conseguem visualizar efetivamente a importância do marketing de relacionamento por 
meio da plataforma móvel, de acordo com o sócio e diretor de marketing da Kanamobi, 
agência especializada em marketing móvel, Gustavo Luveira.  
 
"A gente entende que ainda é um mercado muito cru. Existe um processo de educação muito 
grande. As empresas ainda não recebem de uma forma positiva e não investem o quanto 
deveriam em mobile marketing", afirmou Luveira.  
 
O sócio da Kanamobi diz que no momento, essa preocupação não deve se limitar somente às 
grandes companhias, mas também às pequenas e médias. "Todo mundo tem de se preocupar 
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com isso. É um mercado promissor. Não importa o tamanho [da empresa], se você quer se 
relacionar com o seu cliente, ele vai estar no celular", disse.  
 
O presidente do comitê gestor do IAB Brasil, Eduardo Fleury, ressalta porém que existem duas 
formas de relacionamento via mobile, por meio do aplicativo ou por meio do mobile web.  
 
Fleury destaca que no caso das pequenas empresas, é mais importante, antes de pensar em 
aplicativos, ter a mesma estrutura que ele possui na Internet norma também na Internet por 
meio do celular. "Se a empresa já está na Internet hoje, com alguma presença na Internet, ela 
tem de ter no mobile também", disse. "E na mobile web é muito fácil fazer isso, não precisa de 
nada muito sofisticado."  
 
Fleury destaca também que para muitas pequenas empresas, como estabelecimentos 
comerciais, é um meio muito mais natural ter a presença na Internet móvel, já que o usuário 
pode entrar em contato, por meio do telefone. "Se eu fosse fazer um pacotaço para o pequeno 
e médio empresário colocar o seu negócio na Internet eu falaria mobile web", opinou 
presidente do comitê gestor do IAB Brasil.  
 
Usuários de smartphones  
 
Outra justficativa do mercado para o crescimento do marketing móvel é número crescente de 
usuários de smartphones no Brasil. De acordo com dados do Ibope, 52 milhões de usuários 
acessaram a Internet por meio do celular em 2012. A expectativa, de acordo com a 
Pontomobi, citando dados estimados pelo governo federal, é que o País feche o ano com cerca 
de 80 milhões usuários de smartphones.  
 
"Não é muito mais opção de fazer ou não. Ou você faz para atender bem o seu consumidor na 
plataforma móvel ou você não faz. É uma opção de negócio. A discussão é como que eu faço", 
explicou Xavier, da Pontomobi.  
 
Fleury, do IAB Brasil, diz que para muito que acessam a Internet pela celular, é a primeira vez 
que esse usuário tem acesso com a Internet. "Primeira Internet que o usuário está usando é 
no smartphone ou no tablet", disse.  
 
Para Luveira, da Kanamobi, o mercado, ainda incipiente, deve progredir muito ao longo dos 
anos . "Existe uma progressão, não para este ano, mas eu acho que para o ano que vem o 
mercado vai ser muito mais otimista", avaliou, ressaltando que o marketing via celular pode 
trazer resultados muito mais eficazes. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A8. 
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