
POR RODRIGO CUNHA* 

Quando a Apple chegou ao mercado e anunciou a plataforma 

iAd, alguns acreditaram que a solução para anúncios mobile 

estaria ali , naquele modelo que permitia a terceiros a criação 

de interatividade relevante para o usuário, atrelada a uma ex

celente experiência, já que tudo funcionava integrado ao Safari, 

onde uma simples skin era exibida sem d i m i n u i r a performance 

do device, podendo ser fechada a qualquer momento. Um outro 

grupo de profissionais, talvez mais racional do que romântico, 

ficou curioso sobre como seria o processo de produção daque

les belos formatos. Sem dúvida, a construção daqueles anúncios 

levaria mais tempo e custaria mais dinheiro, variáveis indese

jáveis no m u n d o da publicidade. Em Setembro, a Apple anun

ciou que o iAd passará a integrar o programa de publicidade do 

iTunes Radio, o serviço de streaming de áudio da Apple. A ideia 

é exibir spots de áudio em intervalos de 15 minutos, além de ví

deos no intervalo de 1hora. O iTunes Radio tem uma proposta 

diferente dos atuais líderes Rdio e Spotify e aproxima-se mais 

do Pandora. No entanto, a capilaridade do iTunes Radio deverá 

ser levada em consideração por conta da conveniência da tec

nologia já vir embarcada no iTunes de todos os usuários de iOS 

7. Correndo por fora, temos a A d M o b do Google, que é uma das 

mais utilizadas redes de Mobile AdNetwork do mercado. A Air-

push, outra rede de Mobile AdNetwork, tem crescido muito e 

possibilita a formação de clusters baseada nos categorias de app 

em que o usuário costuma efetuar download. De uma maneira 

geral, essas redes vêm incrementando a maneira de segmentar 

a audiência, principalmente via geotargeting. O Facebook, que 

já possui mais da metade da audiência composta por mobile 

users, também vem otimizando seus Ads para os smartpho-

nes, uti l izando o mesmo aspect ratio das imagens exibidas em 

desktop, incrementando a performance desses anúncios, além 

de permit ir também a segmentação por sistema operacional e 

até t ipo de conexão ( w i - f i , 3G,...). No último ano, o Twitter tam

bém resolveu implementar um sólido programa de publicidade, 

que funciona de maneira bastante simples e eficaz não só em 

mobile como também em Desktop, apesar de ainda sofrer com a 

pulverização de apps terceiros, que não exibem os ads em apps 

que não sejam nativos do Twitter. Todos esses formatos têm se 

desempenhado muito bem, principal

mente em tablets, apresentando boas 

taxas de CTR%, talvez pela diminuição 

da dispersão que o usuário apresenta em 

Desktop. 

Quando falamos de mobil idade é i m 

portante lembrar que a usabilidade não 

é importante apenas na construção de 

apps ou do próprio OS. Ads que geram 

algum tipo de interatividade sem exi

gir muito da performance do aparelho 

e do tempo do usuário impactado, ten

dem a apresentar melhor resultado. Em 

Desktop, teoricamente temos mais tem

po para navegar, abrir mais abas e gastar 

mais tempo com publicidade. Em mobile 

devices, geralmente estamos na rua, no 

metrô, em frente à TV, ou seja, salvo al

gumas ocasiões, como a leitura de livros 

ou entretenimento através de games, a 

utilização de mobile devices é bastante 

objetiva. Por este motivo, quanto mais 

relevância aquele anúncio tiver, maior as 

chances de captar a atenção do usuário. 

Vale observar também o atual cenário 

das conexões 3G no Brasil: muitos dei-
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xam de interagir com Ads, e até mesmo 

conteúdo, por conta da velocidade pre

cária dessas conexões. Outro fator i m 

portante é a performance dos devices. 

Ads mobile não devem ter como fator 

l imitante o desempenho de aparelhos, 

tendo em vista que a fragmentação dos 

mesmos é imensa. 

Em termos gerais, o segmento ligado à 

moda e acessórios lidera as vendas em 

digital . Em mobile, esse comportamento 

não difere muito . Mas é importante aten

tar para o comportamento desse novo 

consumidor móvel. Hoje ele vai a l ivra

rias, por exemplo, e saca o smartphone 

do bolso para comparar o preço dos livros 

util izando o código de barras do produto 

através do app da Amazon. Quando per

cebe que sai mais barato comprar via mo

bile, ali mesmo dentro do app, ele fecha a 

compra e recebe o produto poucos dias 

depois, em sua casa. Também há anun

ciantes que têm estratégias interessantes 

no que tange a geolocalização, exibindo 

ofertas especiais para pessoas que estão 

dentro de um determinado shopping ou 

aeroporto. Dessa maneira, uti l izando a 

estratégia mais adequada, de forma a se 

mostrar relevante para o target, sempre 

há como tornar a sua marca presente no 

bolso do consumidor, em qualquer lugar que ele esteja, com a 

melhor experiência possível. O Big Data e as ferramentas estão 

aí para isso. 

Com o turbilhão de anúncios presentes no meio online e a com

petição pela audiência de targets semelhantes, gerando overla-

pping, proporcionar algum tipo de recompensa para a audiên

cia é sempre bem-vindo. O conceito de gamificação, apesar de 

bastante desgastado por interpretações errôneas, pode contri 

buir para o sucesso de várias estratégias, dependendo sempre 

do objetivo e da implementação. Um dos lados interessante do 

Contplay é ter a certeza (ou algo muito próximo disso) de que 

a audiência assistiu ao vídeo até o f i m , já que uma pergunta é 

feita ao final da exibição e o usuário só ganha pontos se respon

de corretamente. Outro ponto positivo é o fato de que o usuá

rio acessa o serviço já com o objetivo de assistir publicidade. 

Isso inverte a lógica do funcionamento do vídeo online. Como 

o acúmulo da recompensa possibilita a troca por produtos, o 

anunciante acaba oferecendo algo em troca pelo tempo des

pendido por aquele usuário ao assistir ao seu anúncio. Esse 

tipo de experiência pode ser agregada em diversos modelos. 

Quando a estratégia não for recompensar com pontuação, ela 

deve entreter, interagir e fazer com que a audiência dissemine o 

conteúdo em suas redes. Vários exemplos de vídeos do gênero 

me chamaram a atenção, mas um em especial eu lembro com 

bastante carinho, que foi aquele onde a Nintendo promoveu o 

game Wario Land: Shake It!, onde o YouTube era "quebrado" em 

pedaços para promover uma funcionalidade do game. As tec

nologias estão aí e quase tudo é possível hoje em termos de i n 

teratividade. As formas de recompensar a audiência e fazer com 

que o conteúdo seja pulverizado na rede de maneira orgânica, 

vão depender da criatividade e do budget das campanhas. 

As limitações técnicas vão depender mais do reach da campa

nha, do budget e do objetivo em si. Na fri .to, esse cenário re

flete diariamente em nossas estratégias. Planejamento, mídia, 

criação, conteúdo, PR, desenvolvimento, todas as áreas sentem 

a relevância do mobile, assim como nossos clientes. Briefings 

que incluíam mobile eram raros até pouco tempo atrás. Hoje, 

não há como pensar em definir nenhuma estratégia sem levar 

em conta tablets e smartphones. O impacto desses devices no 

e-commerce tem respondido por margens cada vez mais lar

gas. Hoje a fri . to desenvolve apps mobile para todos os sistemas 

operacionais e desenha estratégias de mídia que também u t i 

l izam o mobile como uma variável que vem a agregar e a en

riquecer o nosso channel planning, possibilitando pensar em 

formatos que possuam maior contextualização com o mobile, 

além de permit ir atingir clusters muito específicos. 

*Gerente de mídia da fri.to 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 751, p. 67-68, out. 2013.




