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A comunicação via dispositivos móveis 
nunca esteve tão presente na vida dos 

brasileiros. A prova disso se traduz em nú-
meros revelados por diversos institutos 
de pesquisa. A consultoria de audiência 
Navegg divulgou neste ano que o acesso 
à internet móvel cresceu 12% no segun-
do trimestre, com mais de 11 milhões de 
pessoas navegando pela web por meio 
desses aparelhos. 

Além disso, no País, 15% das buscas 
feitas no Google são oriundas de um dis-
positivo móvel, e em algumas categorias, 
esse número é ainda maior.

O desafi o do site mobile
Por que as empresas brasileiras enfrentam difi culdade para dar o primeiro passo 
recomendado por especialistas em uma estratégia de mobile marketing: 
criar um site para dispositivos móveis

Por ARTHUR QUEZADA aquezada@grupomm.com.br

smartphones e tablets precisa ser uma ex-
periência agradável para os internautas. 
“Acessar um conteúdo via mobile e des-
cobrir que ele é limitado por causa da te-
la reduzida é a experiência mais frustrante 
para os internautas consumidores”, a� rma 
Marcelo Castelo, sócio-fundador da Fbiz.

Para Fabiano Destri, diretor-geral da 
Mobile Marketing Association para Améri-
ca Latina (MMA), as marcas já estão cien-
tes desse novo contexto e da necessidade 
de um bom trabalho de base para os sites 
móveis. Mas, segundo ele, no Brasil o pro-
cesso de inserção está muito lento.

David Kaul, gerente de soluções de per-
formance do Google na América Latina, 
diz que a mudança de comportamento dos 
consumidores desa� a empresas e marcas 
a oferecerem uma experiência melhor por 
meio de todas as telas (sites mobile, apps, 
sites desktop). “Não estar preparado para 
esse comportamento é o mesmo que ter 
as portas de sua loja fechadas em plena 
véspera de Natal”, a� rma.

Exemplos positivos
Os bons trabalhos feitos em mobile si-

te geram resultados instantâneos, tanto 
no relacionamento com os consumido-
res quanto em termos de rentabilização 
das empresas. É o caso da plataforma de 
compras online Mercado Livre. Em 2011, 
a empresa redesenhou todo seu site mó-
vel, focando essencialmente na experiên-
cia do cliente. “O cliente que navega no 
site mobile do Mercado Livre encontra 
tudo de forma ordenada, sem di� culda-
des, com informações e as imagens cla-
ras”, explica Daniel Aguiar, gerente de ma-
rketing da empresa.

Os cinco passos para o 
sucesso das marcas no mobile
Além dos sites móveis, David Kaul, 
gerente de soluções de performance 
do Google na América Latina, elenca os 
cinco passos básicos para que marcas e 
empresas obtenham o sucesso no mobile.

1 Lojas físicas: a pesquisa de 
estabelecimentos e a consulta de rotas 
para chegar a uma loja são atividades 
comuns nesses dispositivos que 
geram valor para esse canal. Ter as 
informações disponíveis e atualizadas 
ajuda a atrair tráfego para as lojas. 

2 Chamadas: pode parecer óbvio, mas 
o smartphone é um telefone e serve 
para fazer chamadas. Em muitas 
ocasiões, os consumidores preferem 
comprar por telefone. As empresas 
devem considerar essa função e incluir 
a possibilidade de chamadas em seus 
anúncios. 

3 Multitelas: 85% dos usuários utilizam 
vários dispositivos para realizar uma 
compra. Fazem a pesquisa no celular e, 
mais tarde, concluem a transação em 
um computador. As marcas precisam 
estar prontas para medir e acompanhar 
esse comportamento. 

4 Sites mobile: os clientes esperam ter 
a mesma experiência em qualquer 
dispositivo e, se você vende produtos 
em seu site, é mais provável que eles 
comprem diretamente em um site 
otimizado para celulares. Oferecer 
uma experiência agradável e simples 
em todos os dispositivos aumenta as 
chances de venda por este canal.

5 Aplicativos móveis: os downloads e 
as transações produzidas em seus 
aplicativos são uma ótima forma de 
engajar consumidores e podem ser 
duas fontes fundamentais de negócios.

Mercado Livre: valor médio das compras no mobile é 32% superior ao das transações no desktop
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Como resultado da estratégia, Aguiar 
a� rma que hoje 12% do tráfego do Mer-
cado Livre é gerado via mobile, enquan-
to no � nal de 2012 esse número era de 6%. 
Outro número importante para o Mercado 
Livre é o valor médio das compras feitas 
por meio de dispositivos móveis que che-
ga a ser 32% superior ao das compras via 
desktop. Para quem entra no site via ce-
lular, sem usar o aplicativo, o ticket médio 
também é maior: 20% superior ao do PC.

Contudo, diante de tantos números que 
comprovam o crescimento meteórico do 
segmento mobile, a necessidade de se en-
caixar nesse cenário se torna evidente para 
marcas e empresas de qualquer setor. Mas 
será que as companhias já agregaram esse 
entendimento a suas ações? E quais serão 
os primeiros passos para obter êxito em 
uma estratégia para dispositivos móveis? 

Especialistas no assunto ouvidos por 
esta reportagem elegeram um fator co-
mo prioridade para o sucesso no mun-
do móvel: os sites mobile. Na prática, 
isso significa que o acesso a sites via 
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