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Após alguns anos na incubadora, o mo-
bile marketing começa a ocupar um es-

paço de fato relevante na indústria nacio-
nal da comunicação e a disputar mais as-
sertivamente verbas com as demais plata-
formas. O Brasil é apontado com o quarto 
País em mobilidade no mundo, com perto 
de 270 milhões de celulares. Deste mar de 
aparelhos, cerca de 10% são  smartphones, 
modelo que em médio prazo deve pre-
dominar, já que, segundo  mapeamentos 
recentes, esses produtos respondem por 
40% das vendas de celulares no País. Mas 
mesmo com toda essa base de dispositivos 
móveis (incluindo os tablets), a postura do 
mobile marketing local ainda é acanhada 
e movimenta por ano algo em torno de R$ 

ção (como Google e Facebook) quanto os 
portais de conteúdo começam a destinar 
maior participação do mobile no univer-
so de suas ferramentas de comunicação.

Hummel acredita não haver no mer-
cado nenhuma resistência mais perti-
nente à inserção do mobile marketing 
nos planos de mídia. Até porque os pro-
fissionais que trabalham com marketing 
tem  smartphones e são normalmente 
 heavy-users de aplicativos e de internet 
móvel. “Ou seja, eles enxergam o poten-
cial, mas ainda desconhecem todas as 
oportunidades”, enfatiza. A expectativa é 
de que essa situação mude rapidamente 
e que o volume de recursos movimenta-
dos pelo setor dobre em 2014.
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Acanhada, mas crescendo
Publicidade em dispositivos móveis deve faturar R$ 200 milhões em 2014 no Brasil
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canal. O vice-presidente da Abradi lembra 
que, recentemente, o Facebook começou 
a vender publicidade para os milhões de 
usuários que usam sua ferramenta Featu-
re-Phones — uma audiência imensa até 
então não monetizada. “Do ponto de vista 
dos anunciantes, destaco a Netshoes, que 
lançou recentemente um aplicativo móvel 
capaz de reconhecer qualquer modelo de 
tênis e de gerar venda em qualquer lugar 
ou momento”, exemplifica.

Outro anunciante que tem apresentado 
resultados positivos no mobile  marketing 
é Lojas Pernambucanas. A rede com 296 
unidades pelo Brasil ofereceu descontos 
aos clientes através de mensagens no celu-
lar utilizando ferramentas de geolocaliza-
ção. A ação, desenvolvida pela Kanamobi, 
gerou 80 mil cupons e uma taxa de conver-
são de 13,6%, ou 10,8 mil usuários, além de 
aumento de 200% nas vendas, de acordo 
com a empresa. “Esse formato produz re-
sultados bastante positivos. A explicação 
está na possibilidade de aplicar ações por 
geolocalização, o que permite direcionar 
ofertas ao consumidor que está próximo 
da loja”, explica Cristiano Kanashiro, CEO 
e fundador da Kanamobi, especializada 
em mobile marketing.

O amadurecimento do negócio é ape-
nas uma questão de tempo, sublinha Léo 
Xavier, sócio-fundador da agência Ponto-
mobi e da Hands, rede de publicidade mó-
vel, com 150 parceiros e que projeta crescer 
2,5 vezes este ano. “A base já existe e agên-
cias, anunciantes e veículos estão atentos 
à contribuição que esse canal pode dar a 
suas estratégias de comunicação”, acredi-
ta o sócio da Pontomobi, cujos negócios 
cresceram 55% em 2012 e deverão avan-
çar mais 30% em 2013.

Um novo olhar
O avanço dos dispositivos móveis no 

mercado publicitário vai exigir que agên-
cias, veículos e anunciantes repensem e 
revisitem alguns dos conceitos que sus-
tentam os negócios da publicidade tradi-
cional.  “Esse é um canal no qual cabem 
projetos de branding mais amplos, mais 
complexos que campanhas publicitárias 
e que demandam novas habilidades pro-
fissionais, além de novos modelos de fa-
turamento”, argumenta Xavier.

Um exemplo é a rádio Skol, criada pe-
la Pontomobi. A “emissora” é formada por 
nove canais, que atraem cerca de 1,2 mi-
lhão de ouvintes por mês e já está em seu 
quarto ano. “Trata-se de uma plataforma 
de comunicação baseada em música. In-
vestimos mais nessa modalidade de pro-
jeto de branding, até porque têm mais las-
tro, envolve o consumidor com maior pro-
priedade e permite outros insights criati-
vos”, menciona o executivo.

A jovialidade do mobile marketing re-
quer treinamento e capacitação de profis-
sionais. Além disso, os anunciantes ain-
da sabem pouco sobre a potencialidade 
do universo móvel, por isso não investem 

Vencendo a resistência

A Pinion, empresa de pesquisa 
digital que utiliza ferramentas de 
mobile e crowdsourcing, é um exemplo 
de novo modelo de negócios que surge 
com o crescimento dos dispositivos 
móveis. Fundada este ano, a 
companhia atua na geração de tráfego 
qualificado, com teste de produtos, 
monitoramento de merchandising, 
experiência de consumo em nichos 
segmentados e com “missões” 
patrocinadas. 

O sócio Eduardo Grinberg ressalta 
que a principal vantagem dessa 
plataforma é lidar com consumidores 
dispostos a colaborar, o que agiliza 

o processo, além de proporcionar 
resultados mais qualificados. Mas, 
como se trata de novas ferramentas, 
o desafio é mostrar pertinência, 
eficiência e capacidade do serviço 
em contribuir para melhorar as 
estratégias de comunicação.

Para Grinberg, ainda há 
profissionais que resistem a aceitar 
que há pontos nos quais o mobile 
apresenta vantagens sobre outras 
plataformas. Apesar disso, sinaliza 
que em todas as companhias com 
as quais tem contato é possível 
perceber que o interesse em conhecer 
e entender é ainda maior que a 
resistência à nova realidade.

como deveriam. “Em 2012, o investimen-
to em mobile marketing foi de R$ 42 mi-
lhões, ou 1% de todo o investimento de 
digital no Brasil. Porém o investimento 
em mobile deve triplicar em 2013”, proje-
ta Ricardo Pomeranz, chief digital officer 
da Rapp Brasil, ao apontar o varejo como 
o setor que mais investe na ferramenta. 
Uma das principais novidades do meio é 
o acesso ao inventário das operadoras e a 
mobile ad networks para desenvolvimen-
to de campanhas de mídia display mobile, 
com a possibilidade de interações com os 
consumidores de forma direta, one to one. 

Na sua avaliação, o mercado fez a li-
ção de casa antes de crescer e o segmen-
to é bem regulamentado. “Prova disso é 
que dificilmente ocorre o envio indevido 
de publicidade para o celular (spam)”, co-
menta. No entanto, a ausência de um for-
mato padronizado de tecnologia e de co-
brança das operadoras de telefonia difi-
culta e emperra a aprovação dos projetos, 
reconhece o executivo da Rapp. 

Rádio Skol, criação da Pontomobi: como nove canais, atinge 1,2 milhão de ouvintes por mês

100 milhões, muito pouco quando com-
parado aos US$ 11 bilhões previstos para 
o setor arrecadar mundialmente em 2013.

A pergunta que mais se faz é por que, 
com uma base de usuários tão grande, o 
mobile marketing brasileiro ainda não de-
colou. Um dos motivos é o desconheci-
mento por parte do próprio mercado pu-
blicitário, acredita o vice-presidente de re-
lações institucionais da Associação Brasi-
leira das Agências Digitais (Abradi) e sócio 
da F.biz, Marcelo Hummel. 

“Será que as pessoas que trabalham 
com publicidade sabem que hoje mais de 
10% das buscas do Google e mais de 20% 
dos vídeos vistos no YouTube no Brasil são 
acessados pelo celular? Apesar de serem 
usuárias destes canais, elas não conhe-
cem os números e não exploram todo o 
seu potencial”, argumenta. Ele lembra que 
tanto as novas plataformas de comunica-

Mobile monetizado
O mobile marketing faz parte da pu-

blicidade digital, que atualmente repre-
senta perto de 10% do mercado publici-
tário (segundo estimativas de mercado, 
uma vez que portais de busca e redes 
sociais não informam seu faturamen-
to). “Se 30% da receita do Facebook no 
mundo vem de mobile e esse segmen-
to é apenas 3% do mercado digital bra-
sileiro, temos motivos para acreditar 
que este número se torne rapidamente 
mais representativo do que é hoje. Em 
tese, não faz sentido uma agência com-
prar mídia no Facebook Desktop ou no 
Google Desktop para um cliente e não 
comprar também Facebook Mobile e no 
Google Mobile”, supõe Hummel.

A maior mudança observada recente-
mente foi o aumento de interesse de to-
dos os players de mídia em monetizar o 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: internet e mídias digitais, São Paulo, p. 17, 26 ago. 2013.




