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O mercado de mobile movimen

tou 139 bilhões de dólares em 

2012 nos Estados Unidos. Nos 

próximos cinco anos, o incremen

to à economia norte-americana 

será de 400 bilhões de dólares, o 

que significa crescimento anual 

de 52%. Os profissionais de mar

keting e propaganda investiram 

6,7 bilhões de dólares em mobile 

marketing. A previsão é de que até 

2015 esse número chegue a 19,8 

bilhões de dólares. A taxa de i m 

pacto de marketing (vendas mobi

le contra investimento) atingiu o 

pico de 20,77 bilhões de dólares. 

O levantamento e a estimativa fo

ram apontados no Estudo de I m 

pacto Econômico de Mobile Mar

keting, feito pela M M A (Mobile 

Marketing Association). 

No Brasil, os indicadores estão 

apontando um cenário promissor. 

O número de smartphones do

brou no último ano e o de tablets 

aumentou 4%. Entre 2011 e 2012, 

a presença dos aparelhos passou 

de 9% para 18%, conforme in

formou uma pesquisa 

realizada pelo Conec

ta, do Ibope Inteligên

cia, e pela Worldwide 

Independem Network 

of Market Research. A 

média diária do uso de 

celular é de 59 minutos, 

enquanto de smartpho-

ne é de 84 minutos, a 

de tablet 79 minutos e a 

de e-reader 63 minutos. 

O estudo considerou a 

entrevista com mil inter-

nautas com mais de 16 

anos em todo país entre 

21 de novembro e 7 de 

dezembro de 2012. 

Os smartphones soma

dos às expectativas da 

diminuição de custo 

dos planos de dados, à possível 

queda de impostos e à necessida

de acentuada de ter - e usar - os 

aparelhos evidenciam mais espa

ço para as empresas construírem 

suas marcas. "Falando em Amé

rica Latina, temos smartphones 

e tablets sendo vendidos 

e tendo seus preços bara

teados", diz Fabiano Des-

tr i Lobo, diretor-geral da 

MM A Latam. Ele faz uma 

ponderação: "As marcas e 

as agências ainda não en

tenderam a importância 

de investir. O usuário quer 

ter experiência boa e os 

sites móveis das empresas 

não estão preparados para 

prover isso. Geralmente 

não usam a tecnologia 

adequada para que os in -

ternautas consigam aces

sar as informações". 

Ele explica que há falta 

Lobo: "Temos smartphones e 
tablets sendo vendidos e tendo 
seus preços barateados" 

de preparo dos profissionais que 

estão no mercado por causa da 

complexidade da tecnologia para 

colocar a ação de pé. Leo Xavier, 

CEO da Pontomobi, diz que os di 

rigentes das empresas já compre

endem a necessidade de investir 

no mundo móvel, mas não sabem 

como dar o próximo passo. E qual 

seria? "A primeira lição é garantir 

a presença com ferramentas que 

tenham relevância, construam 

marcas e promovam experiência." 

Isso não quer dizer que a última 

tecnologia é sempre a mais apro

priada. Explica apenas que é pre

ciso fazer uma análise criteriosa 

sobre os objetivos para desenvol

ver a iniciativa capaz de atingi-los. 

O SMS pode ser eficaz e aproxi

mar o consumidor da mensagem, 

desde que seja enviada ao público 

certo. 

A escolha por torpedos pode sofrer 

preconceito, assim como os e-mails 

marketing. "Tudo ocorre devido à 

conveniência. O abuso não foi co

metido pelo meio, mas por alguém 
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que não usou a ferramenta de um 

jeito certo. A empresa responsável 

sabe os limites para cada meio", 

diz Xavier. Samantha Carvalho, 

professora de Mobile Marketing 

da ESPM de Porto Alegre e sócia 

da Queen Mob, analisa que o mo

mento atual do mobile marketing 

é comparável à internet dos anos 

2000. "As empresas faziam um 

site bom ou ruim só para garantir 

que estavam na internet. Depois 

descobriram a importância de se 

relacionar. O mesmo acontece 

agora. Acredito que em três ou 

quatro anos, o cenário esteja mais 

desenvolvido." Antes disso, algu

mas empresas já saíram na frente 

e estão faturando alto com o retor

no do investimento em marketing 

móvel (veja nos boxes). Se outras 

seguirem o exemplo, junto com 

o aumento de smartphones e alta 

tecnologia em 4G, o que era pro

messa será realidade. 

Em 2011, uma luz de atenção 

acendeu nas dependências da 

Netshoes. Em uma análise, notou-

-se que 1% dos acessos ao e-com

merce vinha dos celulares. Em 

uma empresa que praticamente 

dobrou a receita bruta em relação 

ao ano anterior, atingindo os 716,8 

milhões de reais, um número que 

poderia ter passado despercebido. 

Para outras empresas, poderia ter 

sido considerado baixo. Mas, para 

os executivos da Netshoes, é um 

indício de que o número de pesso

as que entrariam no website seria 

relevante no futuro. Quem tentava 

ver os produtos enfrentava uma ba

talha comum: via o site reduzido, 

não conseguia enxergar detalhes e 

acabava desistindo de navegar. A 

taxa de conversão era bem menor 

do que na web. "Não recebíamos 

bem por meio dos smartphones. E 

precisávamos manter a qualidade 

de recepção em qualquer lugar", 

conta Marcel Albuquerque, coor

denador de marketing mobile da 

Netshoes. 

Em outubro do mesmo ano, o site 

com alto investimento foi lançado. 

"Montamos uma estimativa de re

ceita logo no início do projeto. Essa 

meta foi alterada quatro vezes por

que as vendas cresciam bem mais 

do que estávamos esperando." Em 

2012, foram feitas pesquisas para 

entender quem era esse consumi

dor. Ele usava o celular para fazer 

pesquisa e comparação de preço e 

para comprar quando lembrava 

que precisava de um determina

do produto. Para 2013, a previsão 

é de que 10% das vendas tenham 

origem no celular até o fim do ano. 

O device também é bem usado 

nas estratégias de comunicação, 

convertendo para aumento de 

vendas. Já foram realizadas ações 

de geolocalização. No ano passa

do, por exemplo, quem pesquisa

va no Google a palavra tênis, via 

um anúncio com desconto especial 

para quem estivesse perto de xis 

lugar. Nos estádios, são feitas cam

panhas segmentadas para os tor

cedores de cada time. Para efeito 

de comparação, em 2011, quando 

a Netshoes se deu conta de que 

precisava fazer o investimento, 

300 mil pessoas acessavam o site 

por meios móveis. Atualmente, são 

dois milhões de acessos mensais. 

Em junho do ano passado, o mo

bile representou 2% das vendas. 
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"O oxigênio do nosso negócio é 

novidade. Estamos vivos porque 

acompanhamos os consumidores 

e levamos produtos adequados a 

eles", afirma Aires Leal Fernan

des, diretor de marketing da Estre

la. Isso explica porque a empresa 

de 76 anos está aliando os inves

timentos nos brinquedos tradicio

nais e nos jogos digitais. C) mundo 

online e móvel já faz parte da in

fância dos pequenos desde muito 

cedo. Em 20 de dezembro do ano 

passado foi lançada a unidade 

digital da Estrela, em um projeto 

que contou com o intenso apoio 

da Pontomobi. 

O novo negócio engloba a loja de 

jogos em que é possível comprar 

para jogar em diversas platafor

mas. Logo no lançamento, quatro 

jogos antigos foram para o univer

so digital: Banco Imobiliário, Au

torama, Cilada e Pula Macaco. A 

previsão é de que outros estejam à 

disposição como o Cara a Cara e 

o Jogo da Vida. O interessante é 

que a internet permite jogar com 

adversários de forma interativa, 

trazendo novo dinamismo a quem 

já gostava e atraindo novos consu

midores. 

A companhia lançou uma maneira 

diferente de ampliar seus ganhos. 

Além comercializar os jogos (o que 

não estava acontecendo desde o 

início), também firmou parcerias 

com grandes empresas que veem 

nos brinquedos uma maneira di 

ferente de ser lembrado. O que já 

ocorria nos jogos físicos. A Master

Card, por exemplo, está no Banco 

Imobiliário. Já no ambiente digi

tal, o game conta com a presença 

da Tecnisa. "Existe um cuidado 

delicado para não bombardear as 

crianças com informações publi

citárias. Optamos por manter o 

caráter pedagógico dos jogos, tra

zendo educação financeira. Enfim, 

levando o mundo real para o mun

do do brinquedo." 

A cobrança pelo uso dos jogos se 

dará em um segundo momento. 

As cotas de patrocínio estipuladas 

para os anunciantes possibilitaram 

os downloads de forma gratuita. 

Em quatro meses, foram baixados 

um milhão de vezes. Cifras não sãc 

reveladas, mas a estimativa é de que 

em cinco anos a contribuição de 

digitai seja mais da metade do que 

será praticado nos jogos físicos. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 482, p. 62-65, maio/ jun. 2013. 




