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INTRODUÇÃO

PREFÁCIO: A DÉCADA DA MARMOTA

Costumamos fazer uma brincadeira dizendo que estamos 
YLYHQGR� D� GpFDGD� GD� PDUPRWD�� XPD� UHIHUrQFLD� DR� ÀOPH�
*URXQGKRJ� 'D\� ������� HVWUHODGR� SRU� %LOO� 0XUUD\�� 1R� ÀOPH��
o personagem principal revive o mesmo dia várias vezes. 
Olhando para o mercado móvel, parece que estamos 
repetindo o mesmo erro que cometemos quando a internet 
começou a crescer.

O erro é ignorar o universo móvel até que ele se torne grande e 
LPSRUWDQWH�R�VXÀFLHQWH�SDUD�TXH�DV�HPSUHVDV�ÀTXHP�DWUDVDGDV�
em relação ao assunto, percam oportunidades e precisem de 
uma recuperação custosa.

$VVLP� FRPR� DOJXQV� À]HUDP� FRP� D� ZHE�� FRQVLGHUDU� TXH� R�
universo móvel é apenas mais um meio é ter uma visão 
míope. São meios se considerados apenas como espaço 
para veiculação de mídia ou como um ponto adicional de 
contato com o cliente. Mas internet é muito mais do que isso. A 
mudança que provocou no consumidor tem impacto bem maior 
e vai além do meio digital. 

O mesmo está acontecendo no universo móvel. smartphones 
e tablets estão mudando o comportamento do consumidor e 
a maneira como ele se relaciona com o mundo. Isso não se 
resume ao meio, é um assunto bem mais amplo que o universo 
de propaganda e marketing.

Empresas que ainda se perguntam: quantas pessoas vão 
acessar meu site móvel? Estão fazendo a pergunta errada. Seria 
melhor indagar: Quantas pessoas estão atendendo mal hoje? 
Isso porque o número de pessoas que acessam a internet pelo 
celular, assim como a frequência de acesso, não podem mais 
ser ignorados. 
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Neste ritmo, muitas empresas já perderam oportunidades, 
pois poderiam ter se tornado líderes do acesso móvel. Ignorar 
a mudança por muito tempo faz com que a recuperação 
tenha custo elevado, não importa se estamos falando de 
pessoa física ou jurídica.

E como muitos ainda se sentem atrasados sobre a internet, 
nem é preciso explicar esse sentimento, basta fazer 
uma pergunta: se você já se sentiu perdido em relação 
à internet, acha inteligente cometer o mesmo erro com o 
ambiente móvel?

Então, da próxima vez que pensar em ter seus sites, produtos 
e serviços disponíveis para o acesso móvel, faça a pergunta 
correta. Não é “quanta gente você pode impactar?”, mas 
“quantas pessoas você está atendendo mal?”.

POR QUE UM NOVO LIVRO

Em 2010, escrevemos Mobilize com o objetivo de estabelecer o 
primeiro guia prático e pragmático sobre como marcas, produtos 
e serviços poderiam e deveriam aproveitar as oportunidades do 
mundo da mobilidade. 

O livro foi escrito para ajudar o mercado de comunicação 
e negócios a entender o cenário do universo móvel e suas 
possibilidades. Mas o verdadeiro objetivo sempre foi contribuir 
SDUD� TXH� R�PHUFDGR� FUHVFHVVH� DLQGD�PDLV�� 8PD� HVSpFLH� GH�
empurrãozinho um pouco pretencioso. 

Nos últimos anos, muitas de nossas reuniões, palestras e 
workshops serviram para inspirar e expor ao mercado nossa 
visão, dados da indústria móvel e caminhos viáveis para explorá-
la comercialmente.
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A tática do primeiro livro foi expandir essas conversas 
para uma escala maior.

Assim conseguimos realizar 30 mil novas conversas. Como 
era esperado, o mercado cresceu rápido e muitas empresas 
H� SURÀVVLRQDLV� Mi� FRPHoDUDP� D� H[SHULPHQWDU� H� FRQKHFHU� R�
universo móvel. 

Assim como aconteceu com a internet, estamos falando de um 
universo muito rico, com frentes, técnicas e aprendizados que 
mudam e se transformam a cada ano. 

Em 2007, não existia iPhone e os smartphones não 
representavam uma grande mudança. Há três anos, redes 
sociais não eram um assunto importante como é hoje. O 
iPad foi lançado em 2010.

A base instalada de celulares continuou crescendo 
aceleradamente. No primeiro livro falamos em 185 milhões 
de linhas de telefones celulares. Em fevereiro de 2011, este 
montante já estava em 207 milhões; em março de 2013, 
passou dos 264.

5HGH� VRFLDLV� FKHJDUDP� DR� FHOXODU� FRP� IRUoD� WRWDO�� 9iULRV�
VHUYLoRV�TXH�GHÀQLPRV�FRPR�PRELOH�RQO\��SUHVHQWHV�DSHQDV�
na plataforma móvel) se tornaram presentes no nosso dia a 
dia, como WhatsApp, Instagram e tantos outros.

A venda de smartphones explodiu e os tablets começaram 
uma revolução no mercado editorial.

A mudança não é apenas tecnológica, mas comportamental, 
e não é fácil compreendê-la. Mais do que valorizar o meio, 
o rápido crescimento é um alerta para a necessidade de 
nos reciclarmos.

      
A PRIMEIRA TELA INTRODUÇÃO

1Fonte: Anatel, março de 2013.



Correr atrás das novidades de maneira passiva deixou de 
ser produtivo há muito tempo. Há poucos anos, o universo 
móvel era uma ótima oportunidade para as marcas que 
quisessem experimentar o meio. Hoje, passou a ser um 
ULVFR�SDUD�TXHP�ÀFDU�IRUD�GHOH�

Parece uma realidade dura demais, mas não a encaramos 
como algo amedrontador. O mercado móvel pode mudar a 
cada ano, mas o timing é perfeito para começar a explorá-lo.

E por isso, muito mais do que atualizar o primeiro livro, 
nosso objetivo foi dar um passo à frente, com um conteúdo 
mais voltado a negócios. Esperamos que seja tão útil para 
os leitores quanto foi prazeroso para nós escrevê-lo.

A PRIMEIRA TELA

O celular é muitas vezes citado como “segunda tela”, por estar 
sempre conosco, mesmo quando estamos em contato com 
RXWUD�WHOD��(VWDPRV�YHQGR�79�H�DR�PHVPR�WHPSR��WZLWDQGR�RX�
checando e-mails.

Acontece que esse pequeno aparelho acabou virando uma 
extensão de nós mesmos. E justamente por isso, muitos 
preferem se referir a ele como a primeira tela.

A tela do celular é a primeira a ser vista quando o consumidor 
acorda. É a que lhe acompanha durante todo o dia e a última 
a ser vista antes de dormir.

8VDPRV�R�DSDUHOKR�HP�WRGRV�RV�OXJDUHV��)RUD�GH�FDVD�H�GHQWUR�GH�
casa. A maioria das pessoas usa na cama, no banheiro e até enquanto 
dirige (quem nunca fez isso?). E, como muitos já se cansaram de 
lamentar, durante o almoço ou jantar, a maioria das pessoas acaba 
prestando mais atenção na telinha do que nos amigos e familiares.
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Muitos preferem esquecer a carteira com dinheiro e 
documentos em casa do que esquecer o celular. E, no caso 
de esquecimento, um número maior de pessoas voltaria para 
pegar o celular do que os que voltariam para pegar a carteira.

Quando indagados a respeito, a maioria dos jovens diz preferir 
SHUGHU�VHX�QDPRUDGR�D��GR�TXH�ÀFDU�VHP�VHXV�VPDUWSKRQHV�
por um mês.

Podemos citar vários outros exemplos sobre a importância, 
a atenção, o tempo, a abrangência e tudo mais que essa 
pequena tela conquistou.

Sim, vários “estudos comprovam” tudo isso. Mas o que vale 
não são os números apresentados por diversos estudos e 
pesquisas, mas olhar a nossa volta e perceber que, gostando 
ou não, essa é a realidade.

1R�ÀQDO�GDV�FRQWDV��FKDPDU�R�FHOXODU�GH�SULPHLUD� WHOD� ID]�
todo o sentido.

Mas, porém, contudo, todavia... não queremos perder tempo ou 
gastar saliva para defender que o celular é mais importante que 
qualquer outra tela. Na verdade, o que defendemos é justamente 
o oposto: o foco está no consumidor, não nesta ou naquela tela.

Chamar o celular de primeira tela é uma maneira graciosa de 
dizer que está na hora de olhar para o universo móvel com a 
atenção e o carinho que ele já conquistou do consumidor.

A EXPLOSÃO DO 3G

A terceira geração de telefonia celular, que permite maior 
velocidade de conexão para transmissão de dados, é o 
serviço de maior crescimento no país.
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No primeiro livro apresentamos uma projeção de 60 
milhões de acessos de banda larga móvel para 2014. 
Ainda estamos em 2013 e já atingimos 72,7 milhões. 58,9 
milhões via celular .

As projeções mudaram e o mercado agora acredita que o 
número chegará aos 124 milhões. Projeções à parte, estamos 
falando de um crescimento acelerado. Em 2010, eram apenas 
8,7 milhões de celulares 3G.

Além de ser impulsionado pela venda de smartphones e 
conteúdo atrativo (como jogos), há outros dois fatores que estão 
fortalecendo esse crescimento.

O primeiro fator é o barateamento do acesso à banda larga 
móvel pré-paga. Comparativamente, um dia de acesso pré-pago 
via celular custa o equivalente a uma hora na lan house.

O segundo é o aumento da cobertura: o acesso móvel está 
disponível para 85% da população. Com estes números, as 
operadoras já cumpriram as metas estabelecidas pela Anatel 
para 2016. 

Como é um país continental e emergente, o Brasil 
demorou para crescer, mas o crescimento foi tamanho 
que, em apenas três anos, já chegamos a um patamar 
bastante interessante. A boa notícia é que nosso tamanho 
nos transformou em um dos maiores mercados móveis 
do mundo.

O COLAPSO DO 3G

É impossível ignorar que a qualidade atual dos serviços prestados 
pelas operadoras não poderia ser descrita abertamente neste 
livro, pois os adjetivos seriam rudes demais.
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1RVVRV�OHLWRUHV��SRUpP��QmR�VmR�RV�FRQVXPLGRUHV��PDV�SURÀVVLRQDLV�
e empresas que desejam explorar melhor o universo móvel. É 
preciso lembrar que, apesar do problema da falta de qualidade, o 
acesso ao 3G continua crescendo.

Para explicar por que a qualidade de rede enfrenta 
problemas, cabe aqui uma metáfora: pense numa viagem 
para a praia. Quando a concessionária planeja uma 
estrada, leva em conta o volume de veículos que nela vão 
trafegar. Agora, imagine um cenário no qual os preços 
dos veículos despencam e o combustível custa ínfimos 
centavos. O que acontece? Milhões de pessoas compram 
carros, enchem os tanques e vão para a praia. Resultado: 
congestionamento.  

É exatamente o que aconteceu com o 3G. Os carros são os 
smartphones, cujos preços despencarem nos últimos anos. A 
gasolina é o plano de dados, que hoje custa centavos por dia 
nas operadoras. 

9ROWDQGR�j�YLDJHP�SDUD�D�SUDLD��SDUD�UHVROYHU�HVVD�VLWXDomR��
as concessionárias precisam construir mais estradas. Isso 
leva tempo e exige alto investimento. As operadoras estão 
investindo bilhões na melhoria da rede 3G e também na 4G.

Podemos reclamar da estrada congestionada, mas não 
acreditamos que isso vai impedir que as praias lotem no verão.

Cuidado com a década da marmota: não esqueça que o 
computador era caro e pouco presente nas residências, a internet 
era cara e lenta. Mas aos olhos do consumidor, valia a pena.

      
A PRIMEIRA TELA

2Fonte: Anatel e Teleco, abril de 2013.
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Claro, se a infraestrutura fosse melhor, o crescimento seria 
ainda mais acelerado. Podemos discutir, lamentar e até 
praguejar, mas não podemos usar os problemas como 
desculpa para não investir nesse mercado.

A boa notícia é que estamos em um novo momento de investimento 
por parte das operadoras. O primeiro foi de aquisição de clientes 
e aumento de cobertura. Agora, o passo mais lógico será 
melhorar a qualidade dos serviços nos municípios atendidos, 
não apenas para reter os clientes conquistados, mas também 
para se diferenciar dos competidores.

SOCIALMENTE EM MOVIMENTO

De tempos em tempos, o mundo digital apresenta novas 
vedetes. Algumas duram pouco ou são simplesmente banidas 
SRU�DOJXPD�QRYD�WHFQRORJLD��8P�ERP�H[HPSOR�IRL�R�)ODVK�GD�
Adobe, que imperou e ditou uma tendência na construção de 
experiências e na interatividade por vários anos.

2XWUDV� WHFQRORJLDV� DSDUHQWHPHQWH� YLHUDP� SDUD� ÀFDU��
O iPhone mudou o cenário e acelerou radicalmente a 
experiência digital móvel. Permitiu, entre outras coisas, 
uma nova onda no universo das redes sociais. O poder de 
XP�)DFHERRN�� GR� ,QVWDJUDP�� GR�<RX7XEH� H� GR�7ZLWWHU� IRL�
GHÀQLWLYDPHQWH�DPSOLDGR�SHOR�IDWRU�PRELOH�

(VVH�SRGHU�IRL�GDGR�D�YRFr�SHOR�VHX�FHOXODU��(�FRPSDUWLOKDU�ï�
VHMDP�IRWRV��WH[WRV�RX�YtGHRV�³�Mi�YLURX�XP�UHÁH[R�PXVFXODU�

O uso do celular aumenta rapidamente a cada dia. Talvez por 
essa grande velocidade, as empresas ainda investem muito 
pouco nas redes sociais na versão móvel. 
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Pense em como sua empresa pode divulgar um produto 
QR� )DFHERRN�� HP� WHPSR� UHDO�� QR� FDUUR�� QR� SDUTXH� RX� QR�
cinema. Não se limite à posição sedentária que temos 
como referência.

As versões móveis das principais redes vêm crescendo tão 
rapidamente que as próprias empresas criadoras dessas redes 
precisam repensar seu modelo com base no universo móvel, e 
não mais na versão PC. 

1mR� p� j� WRD� TXH�PXLWDV� GHVVDV� UHGHV� ï� FRPR� R� ,QVWDJUDP�
H� R� )RXUVTXDUH� ï� Mi� FRPHoDUDP� QR� DPELHQWH� PyYHO� H�
aparentemente não se preocupam com a web tradicional. 

1RV�(8$��R�DFHVVR�jV�UHGHV�VRFLDLV�YLD�DSOLFDWLYRV�DXPHQWRX�
76% em 2012. E 39% do tempo passado nas redes sociais 
é através de aparelhos móveis.  No Brasil, vários estudos já 
apontaram que a maioria absoluta dos usuários de smartphone 
DFHVVDP�UHGHV�VRFLDLV�QR�DSDUHOKR��2�)DFHERRN�p�DFHVVDGR��
somente pelo celular por 21% das centenas de milhões de seus 
usuários, que abandonaram por completo o acesso via o site 
tradicional para computadores. 
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É um erro comum considerar a si próprio como exemplo, mas 
pense em com que frequência e por quanto tempo você utiliza 
o celular para acessar alguma rede social. Certamente, a cada 
dia você o usa mais para isso, assim como milhões de pessoas 
no Brasil e no mundo. Se olharmos para o acesso móvel à web, 
já faz alguns anos que os sites mais visitados e os aplicativos 
mais usados (e mais importantes) são os das redes sociais. 

1R�ÀP�GDV�FRQWDV��DR�PHVPR�WHPSR�HP�TXH�R�VRFLDO�ÀFD�PyYHO��
R�SUySULR�XQLYHUVR�PyYHO�ÀFD�VRFLDO�

3)RQWH��1LHOVHQ��6WDWH�RI�7KH�0HGLD�ï�7KH�6RFLDO�0HGLD�5HSRUW�������

  4)RQWH��)DFHERRN�4XDUWHUO\�5HSRUW��RXWXEUR�GH������

  5(VWXGR�&RQVXPLGRU�0yYHO��UHDOL]DGR�SHOD�:�0F&DQQ�H�*UXSR�0REL�FRP�SHVTXLVD�
GR�,QVWLWXWR�,SVRV�0HGLDFW��IHYHUHLUR�GH������
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MOBILE MARKETING E ADVERTISING

REVISITANDO MOBILE MARKETING
E MOBILE ADVERTISING

Mobile marketing é marketing feito através e a partir de dispositivos 
móveis, certo? Errado. Mobile marketing é fazer e pensar 
marketing para o consumidor que se conecta a marcas, produtos 
e serviços através de dispositivos móveis. 

Mais do que um simples jogo de palavras, esse entendimento 
é fundamental para que você compreenda o assunto tratado 
neste livro. 

9HMDPRV� HQWmR� XP� H[HPSOR� SUiWLFR� DR� SHQVDU� XP� VLWH�
PyYHO�� 8P� VLWH� PyYHO� p� XPD� YHUVmR� RWLPL]DGD� GH� XP�
site especialmente para dispositivos móveis, correto? 
(UUDGR�GH�QRYR��8P�VLWH�PyYHO�QmR�p�XPD�YHUVmR�GR�VLWH�
tradicional, tampouco algo otimizado para dispositivos 
móveis, mas sim um site pensado para entregar a melhor 
experiência para o consumidor que acessa a internet 
através de dispositivos móveis.

Explicando melhor o conceito: pensemos um site móvel para 
um restaurante. O que deveríamos ter como primordial para 
quem acessa o site de um restaurante no celular? Simples: 
endereço (de preferência já integrado com GPS do celular) e 
telefone já programado para funcionar com um simples clique 
(ou touch), o tal click-to-call. Todo o resto é menos importante. 
A questão fundamental aqui é o contexto. Sim, estamos 
migrando do cenário “conteúdo é rei” para aquele no qual o 
“contexto é rei”. 

Pensando então sobre mobile advertising, aplica-se a mesma 
lógica: mobile advertising é publicidade para audiências em 
movimento, que se conectam a marcas, produtos e serviços 
através de dispositivos móveis. 
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PRESENÇA, FERRAMENTA E EXPERIÊNCIA

Angústia a ansiedade são os principais sentimentos que 
percebemos entre anunciantes e agências sempre que o 
tema mobile é discutido em reuniões, eventos, seminários 
ou workshops.

A ansiedade é consequência de um sentimento de dívida, de ter 
ÀFDGR�SDUD�WUiV��GH�QmR�FRPSUHHQGHU�FODUDPHQWH�R�TXH�p�R�WDO�
mobile e como fazê-lo.

A angústia vem a seguir, pois não é fácil entender de forma 
clara como uma marca, produto ou serviço podem (e devem) se 
aproveitar dos milhões de celulares, smartphones e tablets que se 
espalham nas mãos dos consumidores.

A combinação entre ansiedade e angústia se materializa nas 
duas principais perguntas que nos fazem em qualquer bate-
papo sobre o mercado móvel. A primeira é a já manjada “o 
que falta para o mercado mobile explodir?” A segunda é um 
pedido básico (mas profundo): “por onde eu devo começar 
para investir em mobile?”

Para a primeira, a resposta não poderia ser mais simples: tempo 
e conhecimento. Tempo não controlamos. Conhecimento existe e 
deve ser multiplicado, e esta é a principal missão de quem trabalha 
no mercado móvel.

Controlar a ansiedade também é crucial. Não há motivo para 
correria, apesar do senso de urgência. A maturidade virá com o 
WHPSR��DVVLP�FRPR�RFRUUHX�FRP�TXDOTXHU�QRYR�PHLR��FRPR�79�D�
cabo, internet ou jornais gratuitos.

Já para a segunda pergunta, a resposta correta seria “depende”, 
SRLV� QR� ÀQDO� GDV� FRQWDV� ´GHSHQGHµ�PHVPR� GH� XP�PRQWmR� GH�
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coisas. Porém, como “depende” não responde nem ajuda nada, 
a resposta completa pode ser dividida em três pontos: presença, 
ferramenta e experiência.

O primeiro passo é ter “presença” no ambiente móvel, ou seja, 
sua marca deve ser encontrada quando o consumidor for atrás 
dela através de dispositivos móveis. Essa recepção deve levar 
em conta contexto e localização. Em geral, do ponto de vista 
tecnológico, a solução sugerida para presença é um site móvel 
otimizado para os diferentes dispositivos. Como já comentamos, 
o conteúdo de um site móvel não é uma miniaturização do site 
tradicional, mas uma versão que leva em conta o que é mais 
relevante para o consumidor naquela(s) tela(s). Outro ponto 
importante é aproveitar os recursos dos próprios devices, como 
possibilidade de fazer ligações, disparar SMS e a geolocalização.

Em algumas situações (como acontece com veículos de 
comunicação), ter um site móvel apresenta outras vantagens. 
O site móvel não segue as regras e aprovações nem divide sua 
receita com as lojas de aplicativos (no caso de cobrar por serviços). 
E para quem trabalha com assinantes, tem a possibilidade de 
manter uma base única.

É claro que trabalhar com aplicativos tem suas vantagens, como 
maiores possibilidades de interação. Sem contar que a loja de 
aplicativos também tem um sistema de pagamento pronto e fácil 
de usar. De qualquer forma, é preciso pensar com carinho na 
possibilidade de começar através de um site móvel.

Quando passamos para o segundo passo, avançamos rumo 
à construção de uma “ferramenta” (ou conjunto delas) para o 
consumidor. Trata-se de oferecer um serviço (que seja relevante) 
H� OLJDGR� DR� VHX� SRVLFLRQDPHQWR� GH� PDUFD�� 8P� ERP� H[HPSOR�
é o que fez a Gol ao criar o Guia de Aeroportos, um aplicativo 
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multiplataforma com informações sobre voos, previsão do tempo 
e guia de entretenimento para o viajante. 

2XWUR�ERP�FDVH�p�R�5HFHSHGLD�GD�8QLOHYHU��TXH�UH~QH�HP�XP�
aplicativo diversas receitas com produtos da marca. Em geral, 
é um excelente caminho para uma marca (principalmente 
produtos de consumo) criar um serviço para perenizar a relação 
com o consumidor no ambiente móvel. É importante destacar 
que não apenas os aplicativos oferecem uma ferramenta 
mobile para o consumidor. O mercado imobiliário, por exemplo, 
adotou como padrão em seus anúncios na mídia impressa uma 
interação com o leitor. Ao enviar um simples SMS com o nome 
do empreendimento em que tem interesse, é contatado por um 
vendedor em poucos minutos. De novo, serviço e ferramenta.

O próximo momento é promover uma experiência de 
marca no ambiente móvel. Como estamos falando de uma 
plataforma rica, multimídia e com grande grau de intimidade 
com o consumidor, há um espaço gigantesco para promover 
uma profunda experiência de marca. Bons cases não faltam. 

9ROWDQGR�DR�PHUFDGR� LPRELOLiULR�� D�&\UHOD� ODQoRX�XP�DSOLFDWLYR�
para iPad em que o processo de seleção e compra do imóvel 
ganha uma nova dimensão, pois informa o usuário sobre 
fatores críticos de decisão de compra, como dados sobre 
entorno do empreendimento. É uma ferramenta que facilita o 
compartilhamento e promove uma nova experiência na compra 
de um imóvel. 

Olhando para fora do mercado nacional, um case premiado no 
)HVWLYDO�GH�&DQQHV�FRP�/HmR�GH�2XUR�PHUHFH�VHU�GHVWDFDGR��$�
J&J criou para uma linha do seu famoso band-aid um aplicativo 
TXH�XWLOL]D� UHDOLGDGH�DXPHQWDGD��8PD�YH]� LQVWDODGR�GR� L3KRQH�
ou iPad, basta apontar o aparelho para os band-aids tematizados 
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com os Muppets para que as crianças tenham uma experiência 
rica e divertida com os famosos personagens, o que torna a 
relação com o produto, que acontece num momento de dor, muito 
lúdica e divertida.

5HSHWLQGR� SDUD� À[DU�� SUHVHQoD�� IHUUDPHQWD� H� H[SHULrQFLD��$TXL�
estão os três passos para se apropriar de maneira poderosa das 
inúmeras oportunidades oferecidas no ambiente móvel.

TIPOS E USOS DE SMS

Num momento em que aplicativos praticamente se tornam 
sinônimo de mobile, é importante voltar ao básico e compreender 
as potencialidades do simples SMS. 

Se há mais de 260 milhões de linhas móveis ativas no Brasil, SMS 
é a ferramenta mais universal no campo da mobilidade, já que 
é compatível com qualquer aparelho. Portanto, é fundamental o 
entendimento dos tipos e usos do SMS, segundo as regras de 
negócios estabelecidas pelas operadoras.
Há basicamente quatro tipos de SMS:

INTERATIVO

Conceitualmente, todo SMS é interativo, porém essa é a 
denominação das operadoras para as mensagens que são pagas 
SRU�TXHP�LQWHUDJH��RX�VHMD��R�FRQVXPLGRU�ÀQDO��(P�JHUDO��HVVH�WLSR�
de SMS é usado em ações promocionais, do tipo envie um código 
para ganhar, pois há um motivo real para o consumidor se dispor 
D�SDJDU�SHOD�PHQVDJHP��8P�H[HPSOR�EDVWDQWH�FRQKHFLGR�VmR�
as promoções SMS da Coca-Cola, nas quais os consumidores 
enviam um código impresso em latas ou tampinhas do refrigerante 
e concorrem a diversos prêmios.
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CORPORATIVO

Como a denominação propõe, trata-se do SMS pago pela 
corporação, ou seja, a empresa. Tem como objetivo fortalecer 
a relação entre empresas, seus clientes e público interno, 
FRP�YLpV�GH�FRPXQLFDomR�H�SUHVWDomR�GH�VHUYLoRV��8P�ERP�
exemplo desse tipo de SMS são os e-tickets enviados por SMS 
pelas companhias aéreas.

MOBILE MARKETING

Segue o mesmo princípio do Corporativo, sendo pago pela 
empresa e gratuito para o consumidor, mas tem foco em ações 
publicitárias e promocionais. É o formato mais utilizado para ações 
cross-media, em que consumidor interage via SMS com anúncios 
em mídia tradicional.

BROADCAST SMS

As operadoras têm uma base superior a 40 milhões de 
clientes que autorizaram formalmente o envio de publicidade 
via SMS. Essa autorização foi feita por meio de contratos 
GRV�SyV�SDJRV�RX�YLD�85$�H�606�QR�FDVR�GRV�SUp�SDJRV��
Há grande possibilidade de segmentação dessa base, que 
SRGH�VHU�ÀOWUDGD�SRU�SUp�RX�SyV�SDJRV��'''��&(3��QR�FDVR�
dos pós-pagos), tipo de aparelho, idade e sexo, entre outras 
características.
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A TABELA ABAIXO RESUME E EXEMPLIFICA OS TIPOS DE SMS:

TIPO INTERATIVO CORPORATIVO MOBILE
MARKETING BROADCAST SMS

DESCRIÇÃO

Integração SMS us-
ada principalmente 
em ações promo-
cionais PIN-CODE 
ou assinatura de 
notícias

Mensagens
utilizadas para
relacionamento
com consumidor
ou entrega de 
serviços mobile

Mensagens utiliza-
EBT�QBSB�mOT
de ativação de 
marca, publicidade
e promoções

Envio de publici-
dade para
base opt-in
de operadoras

QUEM PAGA Consumidor Marca Marca Marca

PREÇO 
MÉDIO

R$ 0,31
+ impostos

De R$ 0,10
a R$ 0,20

De R$ 0,30
a R$ 0,45

De R$ 0,10
a R$ 0,20

MODELO 
INVESTIMENTO

Set-up 50%
operadora

10% integradora 
e 40% marca

Set-up +
Pacotes SMS

Set-up + Pacotes 
SMS Pacotes SMS

EXEMPLOS
Promoção Dia 

das Mães
Coca-Cola

E-Ticket da TAM Ação 
cross-media Itaú

Lançamentos
Cyrela
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CASE COCA-COLA: PROMOÇÃO
“O MASCOTE É NOSSO”

Historicamente, as promoções da Coca-Cola são as maiores 
do país em termos de volume de participantes. Recentemente, 
a empresa convidou os consumidores a escolher o nome do 
mascote da Copa do Mundo.

Para participar, bastava o consumidor escolher seu nome 
preferido para o mascote e enviá-lo, juntamente com os códigos 
das tampinhas ou de anéis nos produtos participantes, via site 
ou por SMS para o número 22043.

Os prêmios eram ingressos para assistir aos jogos do Brasil na 
Copa do Mundo no camarote do Mascote, além de milhares de 
mascotinhos de pelúcia.
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CASE NIVEA: ALERTA HORÁRIO DE VERÃO
(BROADCAST SMS)

De maneira bem contextualizada, a Nivea aproveitou o horário 
de verão e realizou uma ação de broadcast SMS para a base 
segmentada da operadora Claro.

)RUDP� LPSDFWDGDV� ���� PLO� PXOKHUHV� QRV� HVWDGRV� GH� 6mR�
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Porto 
Alegre, Santa Catarina e Paraná, que receberam a mensagem: 
“Nivea informa: domingo começa o horário de verão. Adiante 
seu relógio em 1h. Nivea Sun. Perfeito para o verão brasileiro”.

$R�ÀQDO�GD�PHQVDJHP��KDYLD�XP�OLQN�GLUHFLRQDGR�SDUD�D�IDQ�
SDJH�GD�PDUFD�QR�)DFHERRN�
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CASE ESSER: LANÇAMENTO BELAUGUSTA
(BROADCAST SMS)

A Esser, uma das empresas mais tradicionais do setor imobiliário, 
investiu no serviço de broadcast SMS para promover seu novo 
HPSUHHQGLPHQWR�FRPHUFLDO��R�%HODXJXVWD�%RXOHYDUG�2IÀFHV��

Os usuários cadastrados na base da operadora receberam a 
mensagem: ”Antecipe-se ao lançamento: Belaugusta: salas 
FRPHUFLDLV� D� ���P� GD� $Y�� 3DXOLVWD�� 5�� $XJXVWD�� ����� 9LVLWH�
www.belaugusta.mobi. Trafego tarifado.”

Aproveitando-se da segmentação por CEP, foram atingidos 
por esta ação usuários da operadora Claro com planos pós-
pagos nas regiões de Higienópolis e Jardim Paulista.
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CELULAR É HYPERLINK DA MÍDIA OFFLINE 

É inegável o poder das mídias tradicionais. No entanto, também 
há que se concordar que são fundamentalmente unidirecionais, 
pois não permitem interação ou resposta em tempo real. O 
estabelecimento da conversa com o receptor da mensagem, tão 
comum no ambiente digital, ainda é algo distante da chamada 
PtGLD�RIÁLQH��3RUWDQWR��DTXL�HVWi�D�RSRUWXQLGDGH�TXDVH�yEYLD�
de usar o celular (ou smartphone ou tablet) como elemento de 
FRQH[mR�HQWUH�R�PHLR�RIÁLQH�H�VXD�DXGLrQFLD��FRP�R�K\SHUOLQN�
GD�PtGLD�RIÁLQH��

e� QHVWH� FHQiULR� TXH� HPHUJH� R� RIÁLQH� ����� XP� SHQVDPHQWR�
sobre como tornar a mídia tradicional e as práticas clássicas de 
comunicação mais interativas.

Essa integração pode ser baseada em diversas ferramentas. A 
PDLV�VLPSOHV�H��HP�JHUDO��PDLV�HÀFLHQWH��p�R�606��9HUHPRV�D�
seguir diversos cases com interação entre anúncio e audiência, 
VHMD�HP�79��UiGLR�RX�PtGLD�LPSUHVVD��

O mesmo princípio vale para práticas clássicas de comunicação 
como promoção, sampling ou pesquisa, que podem ser 
reinventadas com a simples adição da interatividade com 
aparelhos móveis. 

O ponto aqui é como aproveitar o fato de termos um novo 
tipo de consumidor, sempre conectado e munido de diversos 
dispositivos móveis, enquanto é impactado por outras mídias.
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CASE ITAÚ: RINGTONE DA RISADINHA DO BEBÊ

O banco Itaú criou uma campanha pela economia de papel, 
na qual mostrava um bebê gargalhando ao ver o pai rasgando 
um papel.

2� ÀOPH� VH� WRUQRX� XP� VXFHVVR�� 1mR� SHOD�PHQVDJHP� HP� VL��
que incentiva o público a receber sua fatura online em vez 
de impressa, mas sim pela gargalhada do bebê, que é muito 
divertida e espontânea.

Para dar continuidade ao sucesso do comercial, o banco 
decidiu transformar a risada em ringtone (toque para celular). 

)RL� GHÁDJUDGD� HQWmR� XPD� DomR� FURVV�PHGLD� 606�� FRP�
interação em diversas mídias (jornais, cinemas e revistas). O 
público foi impactado com a seguinte mensagem: “Envie um 
SMS gratuito para 30120, com a palavra RISADA, receba e 
baixe o ringtone do bebê mais famoso do Brasil”. Em seguida 
o usuário recebia um SMS como resposta com o link para 
download do ringtone.

Em vez de 
guardar mais 
papel,  
guarde esta 
risadinha_  :-)

twitter: @itau       youtube.com/bancoitau       facebook.com/itau

*Consulte os custos de download com a sua operadora. Validade de interação via SMS de 20/1/2012 a 4/2/2012.

Envie um SMS gratuitamente 
para 30120 com a palavra risada  
e baixe* o ringtone do bebê  
mais famoso do Brasil.

Itaú. Feito para você.

Mude seu extrato
para digital. E conte com o Itaú

para mudar com você.
www.itau.com.br/sempapel
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CASE SONHO DE VALSA:
100 MIL MENSAGENS DE AMOR

3DUD� R� LF{QLFR� ERPERP� 6RQKR� GH� 9DOVD�� GD� /DFWD�� VHPSUH�
associado a momentos e gestos românticos, foi criada uma 
campanha interativa para o Dia dos Namorados.

A ação incentivou a troca de mensagens SMS entre casais 
apaixonados. Durante todo o dia 12 de junho, os fãs da marca 
enviaram gratuitamente um SMS para seus namorados por 
PHLR�GH�XPD�DED�QD�SiJLQD�GD�PDUFD�QR�)DFHERRN��

)RUDP�����PLO�606�HQYLDGRV��DOpP�GH�GLFDV�GH�PHQVDJHQV�
para que os namorados pudessem surpreender com recadinhos 
diferentes.
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CASE NESTLÉ GREGO: SAMPLING INTERATIVO 

Para estimular o consumo do iogurte Grego em novos momentos 
de consumo, a Nestlé criou uma ação de sampling interativo em 
diversos prédios comerciais na cidade de São Paulo.

8P�YtGHR�SURPRFLRQDO�HUD�YHLFXODGR�QDV�WHOHYLV}HV�QR�LQWHULRU�
de elevadores (Elemídia), nos quais o público era convidado a 
enviar um SMS com a palavra “NESTLEGREGO” para receber 
uma amostra grátis do lançamento. 

Em seguida, recebiam em seu celular a mensagem “Nestle 
Grego: obrigado pelo interesse! Acesse o link a seguir para 
UHFHEHU�VHX�LRJXUWH��KWWS���JRR�JO�=8�L4´���

Ao clicar no link, o consumidor era direcionado para um site 
móvel no qual se cadastrava para receber o produto. Em alguns 
minutos, uma promotora entregava, em sua mesa, um iogurte 
Grego Nestlé para degustação.
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INTERNET MÓVEL E OS MILHÕES DE
INTERNAUTAS EM MOVIMENTO

Setenta e dois milhões. Esse é, segundo a Anatel, o numero de 
acessos 3G no mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2013.

Mais do que um número que enche a boca, chegamos a um 
novo cenário, no qual 2 de cada 3 acessos à internet passam 
a ser feitos através de dispositivos móveis. E isso muda tudo.

Primeiramente, muda o entendimento da importância de 
WHU� SUHVHQoD� FRQVLVWHQWH� QR� DPELHQWH� PyYHO�� $ÀQDO�� QmR�
se trata mais de um meio em crescimento ou com grande 
potencial, mas sim de uma plataforma de negócios com 
milhões de consumidores. E claro, quem entrar por último 
ou não se preparar da forma adequada para atender o 
consumidor, vai pagar uma conta mais cara.

Como o foco deve sempre ser o consumidor, cabe aqui uma 
UHGHÀQLomR� GR� TXH� FRQKHFHPRV� FRPR� ´PRELOHµ�� e� QDWXUDO�
confundirmos o meio com o device e, portanto, há de se tomar 
cuidado ao pensar em uma estratégia para o aparelho móvel 
�FHOXODUHV��VPDUWSKRQHV�RX�WDEOHWV���$ÀQDO�GH�FRQWDV��PRELOH��RX�
móvel) é o consumidor. O device, por sua vez, é portátil. Portanto, 
o importante é entender como se comporta o consumidor em 
movimento e, virtualmente, sempre conectado.

Imprescindível também é entender que não existe essa coisa 
de web mobile. A internet é uma só, o meio para conexão de 
pessoas com pessoas e de pessoas com marcas, produtos 
H�VHUYLoRV��1R�ÀQDO�GR�GLD��SRU�PDLV�FRPSOH[R�TXH�SDUHoD�
ser o novo cenário digital, com suas novidades, algo nunca 
vai mudar: a necessidade de conectar pessoas e marcas. 
A questão é que cada vez mais essa conexão será digital e 
feita através de diferentes telas conectadas. 
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Logo, deve ser dada atenção à profunda mudança que 
estamos vivendo em relação ao uso do dispositivo móvel 
como meio de conexão à internet.

A palavra-chave é conveniência, pois o consumidor optará 
pelo jeito ou aparelho mais conveniente para acessar a 
LQWHUQHW��3RGH�VHU�R�FRPSXWDGRU��R�FHOXODU��R�WDEOHW��D�79��D�
geladeira, o carro ou qualquer outro objeto.

Se o acesso à internet via dispositivos móveis é 
predominante quando o consumidor está em movimento, o 
mesmo passa a acontecer em casa. Não raro, o celular é 
o dispositivo preferido para acesso à internet em casa por 
uma simples questão de conveniência, já que é o aparelho 
mais portátil e mais próximo do consumidor.

Se o consumidor acessa mais a internet via dispositivos móveis 
quando em trânsito e também quando está parado em casa, 
está mais do que hora de  prestar atenção à maneira como sua 
empresa está posicionada nesse novo ambiente.

Note que não se trata de uma análise comparativa entre 
o ambiente móvel e a web (até porque conceitualmente 
isso não faz sentido) ou tampouco uma defesa de que o 
celular é mais importante que o computador. Trata-se sim 
de um novo entendimento sobre como tratar sua marca e a 
relação com os consumidores no ambiente digital, no qual 
a mobilidade está inserida.

Concordando então sobre a importância de uma estratégia 
de mobilidade, é preciso pensar na maneira de explorar 
essa oportunidade ao máximo. Nesse momento, faz 
sentido voltar ao device, ao aparelho. Isto porque, tão 
importante quanto o conteúdo, o contexto passa a ser 
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fator-chave para aproveitamento das potencialidades do 
novo meio. 

Basicamente, é preciso sempre lembrar que o consumidor 
munido de um celular pode ser ativado via mensagens de 
texto, torpedos de voz, ser geolocalizado, ter uma experiência 
de marca num aplicativo ou jogo e ser tratado de maneira 
individual em qualquer momento, em qualquer lugar.

E quando estamos tratando de milhões de acessos 3G (e 
outros tantos em 4G ao longo dos próximos anos), isso 
SRGH� YDOHU�PXLWR� RX� FXVWDU�PXLWR��9DOHU�PXLWR� VH� KRXYHU�
uma estratégia clara (mesmo que simples) para atender 
de forma adequada esse novo consumidor. Pode também 
custar caro, caso não se entenda o que a empresa pode 
ou deve oferecer a esse consumidor sempre conectado.

Obviamente, já há muitas marcas que entenderam isso e 
têm suas estratégias móveis bem fundamentadas.

(QWmR�VHUi�HVVH�R�DQR�GR�PRELOH��6HUi�PHVPR"�'HÀQLWLYDPHQWH��
não. Na verdade, não haverá o ano do mobile por uma simples 
UD]mR��QXQFD�KRXYH�R�DQR�GD�LQWHUQHW��GR�UiGLR�RX�GD�79�
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CASE PHILADELPHIA: TABLET SITE

Para reforçar o posicionamento da marca, a Philadelphia 
criou um site móvel compatível com tablets, com um grande 
acervo de receitas que levam o cream cheese em seu 
preparo. 

No site, os usuários podem procurar receitas aplicando um 
GRV� GLYHUVRV� ÀOWURV� GLVSRQtYHLV� �WLSR� GH� SUDWR�� RFDVLmR� H�
tempo de preparo). 

É possível também acessar vídeos das receitas disponíveis 
e consultar as informações nutricionais sobre a linha de 
produtos Philadelphia.
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CASE CYRELA: THERA FARIA LIMA

A construtora Cyrela tem investido continuamente na plataforma 
PRELOH�� 8P� GRV� H[HPSORV� p� R� VLWH� GHVHQYROYLGR� SDUD� R�
HPSUHHQGLPHQWR�7KHUD�²�)DULD�/LPD��QD�UHJLmR�GH�3LQKHLURV�

Entre as principais funcionalidades do site móvel estão: 
descrição das unidades, plantas e fotos; mapa com detalhes 
de como chegar integrado ao GPS do celular; visualização 
GH� YtGHR� FRPHUFLDO�� LQGLFDomR� GH� DPLJRV� SRU� )DFHERRN��
7ZLWWHU��)RXUVTXDUH�RX�H�PDLO��LQIRUPDo}HV�GH�FRQWDWR��FRPR�
número de telefone e e-mail.

De maneira geral, a grande maioria dos empreendimentos 
da construtora tem uma versão móvel. Essa decisão está 
baseada no contexto de que clientes à procura de imóveis 
geralmente estão em movimento.
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MOVIDA RENT-A-CAR

O aluguel de veículos é feito, em geral, com o consumidor em 
trânsito. Sabendo disso, a empresa de locação de automóveis 
Movida lançou seu site móvel com o mesmo endereço do site 
www.movida.com.br.

Quando o usuário acessa o site a partir de um dispositivo 
PyYHO��R�VLVWHPD�p�FDSD]�GH� LGHQWLÀFDU�R�PRGHOR�GR�FHOXODU�
que está sendo usado e entrega a versão que se adapta ao 
tamanho de tela daquele aparelho.

Entre as funcionalidades oferecidas estão: informativo de 
produtos, promoções, concursos culturais e dicas de viagens 
H� OD]HU�� LQWHJUDGR� FRP� DV� UHGHV� VRFLDLV� �7ZLWWHU�� )DFHERRN��
Blogger e LinkedIn); reserva de carros para aluguel em todas 
as lojas da Movida no Brasil; informações gerais sobre a 
empresa e seus serviços.
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APLICATIVOS E JOGOS

Desenvolver um aplicativo é uma obsessão (e quase uma obrigação) 
para diversas marcas quando se inicia o planejamento de sua 
presença no ambiente digital. 

&ODUR�TXH�QHP�VHPSUH�HVVH�VHQVR�GH�XUJrQFLD�VH�MXVWLÀFD�RX��SLRU��
resulta sequer em algo realmente relevante para o consumidor e, 
consequentemente, para a empresa ou marca. 

No entanto, é importante questionar o desenvolvimento de 
aplicativos, até porque estamos caminhando para uma época 
de “aplicatização” da relação entre marcas e consumidores, 
uma era em que as marcas vão estar presentes no dia a dia 
dos consumidores principalmente por meio de aplicativos, 
VHMD� SDUD� VPDUWSKRQHV�� WDEOHWV�� 79V�� FDUURV�� JHODGHLUDV� H�
máquinas de lavar louça.

e� LQHYLWiYHO�� SRUWDQWR�� TXH�VH�JDVWH� WHPSR�H�HVIRUoR�SDUD�GHÀQLU�
FRPR�FDPLQKDU�QHVVH�QRYR�PXQGR��8PD�IRUPD�YDOLRVD�GH�LQLFLDU�
essa discussão é dividir a iniciativa em duas frentes: time-saver e 
time-killer. 

Time-savers são os aplicativos que poupam (salvam) tempo do 
consumidor e fazem isso a partir da oferta de relevância, conteúdo e, 
principalmente, serviço. 

Já os aplicativos time-killers estão presentes nos momentos 
de microtédio. Aqui cabe uma breve explicação: por mais que 
tenhamos a percepção de um dia a dia cada vez mais corrido, 
ainda há momentos em que não temos nada para fazer, como 
na sala de espera de uma reunião, de um consultório médico 
ou quando se aguarda um voo. Esses são momentos de 
microtédio que todos vivemos e neles há um comportamento 
singular e universal: agarramos os celulares para matar o 
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tempo. É quando se tornam valiosíssimos os aplicativos time-
killers, voltados para entretenimento e diversão, representados 
principalmente por jogos.

/RJR��FDEH�D�YRFr�GHÀQLU�HP�TXDLV�PRPHQWRV��OHPEUH�VH�GD�
importância do contexto) sua marca vai se relacionar com o 
consumidor na plataforma móvel e então optar por um dos 
caminhos possíveis. Óbvio que não há certo ou errado, 
PDV�VLP�XPD�GHÀQLomR�HVWUDWpJLFD�GH�FRPR�VHUi�D� UHODomR�
“aplicatizada” entre marca e consumidor.
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CASE WAVES: APLICATIVO DO SITE

O Waves, site especializado em conteúdo sobre surfe, lançou 
seu site para dispositivos móveis com diversos serviços e 
notícias para os fãs do esporte.

Entre as funcionalidades está a consulta a boletins sobre as 
condições do mar, com fotos de mais de “180 picos”. O aplicativo 
WDPEpP�SHUPLWH�YLVXDOL]DU�PDSDV�H�JUiÀFRV�LQWHUDWLYRV�FRP�D�
previsão das ondas e uma tábua de marés.

Os usuários também podem acessar as câmeras de alta 
GHÀQLomR� GDV� SUDLDV� GR� 7RPER� H� GD� -RDTXLQD� H� FRQVXOWDU�
calendários com fases da Lua, nascer e pôr do sol.

Há ferramentas para uma intensa troca de informações, como 
o compartilhamento de boletins com amigos pelo site Waves e 
WDPEpP�YLD�)DFHERRN�H�7ZLWWHU�

Todas as notícias do site podem ser acessadas, bem como os 
podcasts e a rádio Waves.
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CASE KHAN ACADEMY: VIDEOAULAS EM TABLETS

A Khan Academy é a plataforma de videoaulas mais popular 
do mundo. Hoje, são mais de 3,8 mil videoaulas e 6 milhões 
de visualizações por mês em mais de 200 países. Somente a 
América Latina responde por 130 mil das visitas diárias e, por 
esse motivo, foi percebida a necessidade do desenvolvimento 
de um aplicativo em português (a versão em inglês já existia na 
App Store desde março de 2012).

O aplicativo Khan Português reúne videoaulas de matemática, 
química, física e biologia produzidas pela Khan Academy 
H� WUDGX]LGDV� SDUD� R� SRUWXJXrV� SHOD� )XQGDomR� /HPDQQ��
RUJDQL]DomR�VHP�ÀQV�OXFUDWLYRV�TXH�WUDEDOKD�SDUD�PHOKRUDU�D�
qualidade da educação pública no Brasil.

$� )XQGDomR� /HPDQQ� Mi� WUDGX]LX� FHUFD� GH� ���� YtGHRV� H� VH�
comprometeu a chegar a mais de mil nos próximos meses. O 
aplicativo é gratuito e está disponível para a plataforma Android.
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A GUERRA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS

8PD�G~YLGD�PXLWR�IUHTXHQWH�GH�HPSUHVDV�TXH�VH�LQWHUHVVDP�
pelo desenvolvimento de aplicativos é sobre a fragmentação 
de sistemas operacionais.

$ÀQDO�� DOpP�GRV� FRQKHFLGRV� L26� �$SSOH���$QGURLG� �*RRJOH���
Windows 8 (Microsoft) e Blackberry OS (Blackberry), há 
também o legado do J2ME e Symbian (Nokia), e o novo 
)LUHIR[�26��0R]LOOD��

Sem dúvida, essa sopa de letrinhas assusta os menos habituados 
com a mobilidade, pois soam como coisas complexas. E não há 
saída: para obter uma real cobertura via aplicativos é realmente 
necessário o desenvolvimento em diversas plataformas. 

Por um lado, a estratégia, o conteúdo, a estrutura de navegação 
e a interface podem ser até certo ponto reaproveitados. Por 
outro, quase nada se aproveita do código e do desenvolvimento 
em si. Por conta disso, é muito importante planejar bem como 
se movimentar no universo dos aplicativos, com todos os seus 
sistemas e lojas.

Nesse sentido, há duas recomendações valiosas no momento 
de decidir qual plataforma desenvolver. 

Primeiro, tente descobrir quais aparelhos seus clientes têm. 
&RP�HVVD�LQIRUPDomR��ÀFD�PDLV�IiFLO�GHFLGLU�SRU�RQGH�FRPHoDU�
e como avançar para maior cobertura. 

A segunda recomendação é pensar antes em um site móvel. 
Além de ser mais barato e mais rápido para desenvolver, 
é mais fácil de ser alterado e serve como grande base de 
entendimento sobre o consumidor na plataforma móvel. Com 
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ele, é possível mensurar que plataformas acessam mais a 
internet móvel. Isso serve de subsídio para decidir sobre o 
desenvolvimento. 

Cuidado, porém, para não cair na armadilha de desenvolver 
um aplicativo para a plataforma mais comum no seu círculo 
de amizades ou então se contentar em fazer um aplicativo 
para a principal plataforma. O jogo muda muito rapidamente e 
é preciso estar atento ao surgimento de novas opções. Aliás, 
por falar nisso, nunca esqueça que, para o consumidor, a 
melhor opção é ter opções.

O CONSUMIDOR MULTITELAS

Muito se fala dos meios digitais. Sobre seu crescimento, 
sua onipresença, a revolução nas relações entre pessoas e 
QD�PRGLÀFDomR� TXH� SURYRFDP�QD� LQWHUDomR� HQWUH�PDUFDV� H�
consumidores. Tudo muito rápido, tudo muito novo, tudo muito 
qualquer coisa.

Nesse cenário, existem alguns “xiitas digitais” que tendem a 
enxergar no digital a cura e a solução para todos os males 
da vida moderna da comunicação. Em um país como o Brasil 
(e em muitos outros também), a mídia tradicional (clássica 
RX� RIÁLQH�� FRQWLQXDUi� VHQGR� PXLWR� LPSRUWDQWH� SDUD� PXLWDV�
marcas e por tempo indeterminado.

Mas é preciso repensar a relação do consumidor com os meios 
tradicionais e com as práticas clássicas de comunicação 
e marketing. Por uma simples razão: o consumidor mudou. 
3RUWDQWR�� R� MHLWR� GH� IDODU� FRP� HOH� WHP� GH�PXGDU��$ÀQDO�� VH�
existe algo realmente multitelas, multimídia, multitarefas e 
multiconectado, é o consumidor.
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2�GHVDÀR�p�HQWHQGHU�RV�QRYRV�FRPSRUWDPHQWRV�GR�FRQVXPLGRU��
Para isso, é necessário compreender a nova maneira como ele se 
relaciona com as diferentes mídias.

Hoje existe um telespectador multitelas. Nesse novo cenário, 
HVWDU�HP�IUHQWH�j�79�Mi�QmR�VLJQLÀFD�JDUDQWLD�GH�H[FOXVLYLGDGH�
de atenção.

Provavelmente você já ouviu falar de experiência second screen 
�VHJXQGD� WHOD��� DSOLFDWLYRV� GH� FR�YLHZLQJ� H� WDPEpP� VREUH�79V�
conectadas. Trata-se de um novo comportamento do consumidor 
HP� IUHQWH� j� 79� H� DR� ODGR� GH� RXWUDV� WHODV�� FRPR� FRPSXWDGRU��
smartphone e/ou tablet. E aqui nasce a essência do co-viewing: 
DVVLVWLU�D�SURJUDPDV��H�ÀOPHV�SXEOLFLWiULRV��QD�79�H�LQWHUDJLU�FRP�
eles, comentar e conversar com outras pessoas através dos 
dispositivos laterais, em tempo real.

Oportunidade, portanto, para promover interação entre as telas, 
seja entregando extensão de conteúdo nos devices ou criando 
experiências de segunda tela.

3HQVDQGR�D�79�DOpP�GD�79��D�H[WHQVmR�GH�FRQWH~GRV�SURPRYH�
a perenidade na relação com o consumidor, que vai além do 
SURJUDPD�RX�ÀOPH�SXEOLFLWiULR�

$�79�*ORER�WHP�H[SHULPHQWDGR�FRP�VXFHVVR�HVVD�QRYD�IUHQWH��
8P�FDVH�TXH�PHUHFH�GHVWDTXH�IRL�GHVHQYROYLGR�SDUD�R�TXDGUR�
0HGLGD�&HUWD��GR�)DQWiVWLFR�

'XUDQWH� WUrV�PHVHV�� RV� DSUHVHQWDGRUHV� =HFD�&DPDUJR� H�
Renata Ceribelli passaram por um programa de reeducação 
DOLPHQWDU�H�FRP�H[HUFtFLRV�SDUD�UHGX]LU�DV�PHGLGDV��$R�ÀQDO�
GD�VpULH��D�79�*ORER�ODQoRX�DSOLFDWLYRV�SDUD�L3KRQH�� L3DG�
e Android que permitiam aos telespectadores ter a mesma 
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experiência exibida no programa. 

Pela primeira vez, um aplicativo desenvolvido no Brasil atingiu 
simultaneamente o topo das lojas de aplicativos da Apple e 
do Google. Mais do que isso, foi baixado por quase 400 mil 
SHVVRDV�TXH�EXVFDYDP�YLYHQFLDU�D�PHVPD�H[SHULrQFLD�GD�79�
no seu dia a dia. 

Há aqui uma clara subversão da relação entre produtor de 
conteúdo e espectador, que se estende por meses, mesmo após 
R�ÀP�GR�VKRZ�WHOHYLVLYR��1mR�SRU�FRLQFLGrQFLD��HVVH�SURMHWR� IRL�
premiado com um Leão de Bronze em Cannes em 2012.

8P� ERP� H[HPSOR� GH� H[WHQVmR� SXUD� GH� FRQWH~GR� p� D�
plataforma Muu da Globosat, que leva aos tablets e 
smartphones grande parte da grade de seus programas, 
LQLFLDWLYD�FKDPDGD�GH�79�DQ\ZKHUH�

Claro que marcas começam a se apropriar desse movimento. 
8P� EHOR� H[HPSOR� p� R� FDVH� JDQKDGRU� GH� /HmR� GH� 2XUR� HP�
Cannes em 2012, desenvolvido pela Chevrolet, chamado Chevy 
Game Time. Não contente em ser um dos 50 anunciantes do 
PDLRU�HYHQWR�GD�79�QRUWH�DPHULFDQD��R�6XSHU�%RZO��D�HPSUHVD�
promoveu uma grande experiência second-screen. 

8P� DSOLFDWLYR� SDUD� L3DG� IRL� GHVHQYROYLGR� FRP� R� REMHWLYR� GH�
capturar a atenção da audiência para o anúncio da Chevrolet em 
detrimento dos demais anunciantes. O aplicativo era baseado em 
três pilares: conteúdos exclusivos, experiência em tempo real com 
o jogo e uma forte promoção. Antes do Super Bowl, era possível 
DVVLVWLU�D�WUHFKRV�H[FOXVLYRV�GR�ÀOPH�GH�&KHYUROHW��3DUD�JDUDQWLU�
a atenção da audiência, cada pessoa que baixou o aplicativo 
ganhou uma “placa de carro” virtual e, caso a placa aparecesse 
QR�ÀOPH�GH�79��D�SHVVRD�JDQKDULD�XP�GRV����FDUURV�GD�SURPRomR��
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Houve também um quiz em tempo real com o jogo, que teve mais 
de 121 milhões de perguntas respondidas entre os mais de 700 
mil consumidores que baixaram o aplicativo.

É importante ponderar que essa experiência entre telas pode 
ser feita por meio do universal SMS. Ainda que seja limitado 
em termos de interface, é compatível com 100% dos celulares 
ativos no Brasil.

$�079�%UDVLO�WHP�XP�SURGXWR�FKDPDGR�6HFRQG�6NLQ��SHOR�TXDO�
os anunciantes podem promover interações via celular com os 
DQ~QFLRV�YHLFXODGRV�QD�79��

7XGR�PXLWR�VLPSOHV��8PD�GDV�PDUFDV�TXH�LQYHVWLX�QD�LQLFLDWLYD�
IRL�D�(OVHYH�GH�/·2UpDO�3DULV��'XUDQWH�D�H[LELomR�GR�ÀOPH�GH�
��� VHJXQGRV� QD� 079�� IRL� LQVHULGD� XPD� DWLYDomR� GH� IRUPD�
JUiÀFD�TXH�FRQYLGDYD�D�DXGLrQFLD�D�HQYLDU�XP�606�JUDWXLWR�
para receber dicas e uma surpresa. Após enviar o SMS, o 
telespectador recebia outro SMS com a proposta de receber 
durante um mês dicas para ter um cabelo incrível. Milhares 
de pessoas participaram da experiência e a Elseve estendeu 
o contato da marca com essas pessoas para muito além dos 
VHJXQGRV�GR�ÀOPH�WHOHYLVLYR�

Todos esses cases têm em comum uma essência muito simples: 
entendimento de que a audiência mudou e, portanto, o jeito de se 
comunicar com ela também deve mudar. 

8P� GHVDÀR� H� WDPEpP� XPD� RSRUWXQLGDGH� SDUD� SURGXWRUHV� GH�
conteúdo, agências de publicidade e marcas.
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CASE PORTO SEGURO: PORTO VIAS (TIME SAVER)

Na sua estratégia de melhorar a vida no trânsito, a Porto Seguro 
ODQoRX� R� DSOLFDWLYR� 3RUWR� 9LDV�� FRP� LQIRUPDo}HV� UHFROKLGDV�
em tempo real. É oferecido para clientes e não clientes, e 
mostra a situação do trânsito na Grande São Paulo e na região 
metropolitana do Rio de Janeiro.

Com esse aplicativo é possível gravar trajetos, endereços, 
consultar a situação das estradas, encontrar vias com corredores, 
descobrir como está o trânsito ao redor acionando o GPS e ainda 
UHFHEHU�XP�DOHUWD�TXDQGR�XPD�URWD�PHOKRU�IRU�LGHQWLÀFDGD�

$OpP�GLVVR��R�XVXiULR�ÀFD�VHPSUH� LQIRUPDGR�VREUH�R� WUkQVLWR�
acessando diretamente do aplicativo o Twitter @portovias e 
também notícias sobre acontecimentos que podem prejudicar 
os trajetos, como acidentes e passeatas.

O aplicativo também acaba com o problema dos esquecidos, 
que nunca se lembram do dia do rodízio. É possível programar 
o aplicativo para emitir um alerta no dia e horário desejados.

                      PÁGINAS    44  / 45MOBILE MARKETING E ADVERTISING



CASE GOL: GUIA DE AEROPORTOS (TIME SAVER)

Este é um clássico caso de aplicativo time-saver, um aplicativo 
que oferece serviços ou informações rápidas ao usuário, 
facilitando a sua vida.

No aplicativo Guia de Aeroportos, a Gol oferece ao usuário 
informações sobre os aeroportos de todas cidades do país, 
horário de partida e chegada dos voos, previsão do tempo nas 
cidade de origem e de destino que o usuário escolher, e um 
guia de entretenimento, com dicas de passeios, restaurantes, 
bares e baladas.

A companhia aérea se propôs a entregar um aplicativo que 
agregasse as mais relevantes informações para o viajante.
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CASE TV GLOBO: MEDIDA CERTA (TIME SAVER)

2�TXDGUR�0HGLGD�&HUWD��GR�)DQWiVWLFR��WHYH����HSLVyGLRV�H�
PRVWURX�RV�DSUHVHQWDGRUHV�5HQDWD�&HULEHOOL�H�=HFD�&DPDUJR�
tentando entrar em forma de maneira saudável ao longo de 
90 dias. 

Como forma de estender a experiência para a audiência, a 
79�*ORER�FULRX�XP�DSOLFDWLYR�FRP�R�REMHWLYR�GH�RIHUHFHU�DRV�
telespectadores uma solução para que eles pudessem fazer 
R� PHVPR�� FRP� JUiÀFRV� H� IHUUDPHQWDV� TXH� SHUPLWLDP� TXH�
acompanhassem seu próprio desenvolvimento.

O aplicativo foi premiado com Leão de Bronze no Cannes Lions 
)HVWLYDO�GH������QD�FDWHJRULD�0RELOH�²�(QWUHWHQLPHQWR��(VWLOR�
GH�9LGD�H�/D]HU�
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CASE PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO:
RIO GUIA OFICIAL (TIME SAVER)

A Prefeitura do Rio de Janeiro investiu no lançamento do 
DSOLFDWLYR�5LR�*XLD�2ÀFLDO�QDV�SODWDIRUPDV�L3KRQH�H�$QGURLG�

A iniciativa foi um passo importante para inserir a cidade 
do Rio de Janeiro nas mídias digitais e modernizou a 
comunicação da prefeitura com a população.

Além de servir aos cariocas, o aplicativo tem versões em 
inglês e espanhol para informar e ajudar os milhões de 
turistas que visitam a cidade.

O guia conta com telefones úteis da cidade, dicas de 
hospedagens, passeios, itinerários de ônibus, serviços, 
compras e locais para a prática de esportes.

Também há a área de entretenimento e cultura, com a 
programação de museus, t exclusiva para os foliões, com 
roteiro completo dos eatros, bares e casas de espetáculos. 
Lançado na semana do Carnaval de 2012, o aplicativo 
ainda oferece aos usuários uma seção blocos de rua, 
bailes de carnaval e desfiles na Sapucaí. 
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CASE SCHWEPPES: MUSIC & DRINKS (TIME SAVER)

O aplicativo Schweppes Music & Drinks para Android ajuda a 
montar o clima ideal para receber visitas. 

Basta responder quatro itens relacionados ao evento que 
o aplicativo indica um drink com Schweppes e uma setlist 
exclusiva para o momento.

As receitas dos drinks, desenvolvidas pela famosa 
mixologista Lara Jennings, podem ser compartilhadas via 
redes sociais. 

2�DSOLFDWLYR�WDPEpP�HVWi�GLVSRQtYHO�QR�)DFHERRN�
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CASE SKOL: RÁDIO SKOL (TIME KILLER)

Como forma de reforçar o posicionamento da marca junto ao 
público jovem, a cerveja Skol tem como um dos pilares de 
comunicação a música.

Para ocupar de maneira consistente este território, a marca 
desenvolveu a Rádio Skol, projeto multiplataforma que conta 
FRP�RLWR�FDQDLV�GLIHUHQWHV��5iGLR�6NRO��)ROLD��%HDWV��6HQVDWLRQ��
Rock, Sertanejo, Praia e Black.

A programação de músicas e diversos programetes são 
GLVSRQLELOL]DGRV����KRUDV�SRU�GLD��2�RXYLQWH�SRGH�FODVVLÀFDU�
a música que está ouvindo como “desce redondo” ou 
“quadrado”, assim como compartilhá-la com os amigos via 
)DFHERRN�H�7ZLWWHU�

A rádio está disponível nas versões iOS, Android, Blackberry, 
:LQGRZV���H�WDPEpP�WHP�YHUV}HV�SDUD�061�H�)DFHERRN�
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CASE DANONE: DANONINHO ICE(TIME KILLER)

A Danone investiu no lançamento do jogo Danoninho Mundo Ice 
para iPhone e iPad.

9ROWDGR� SDUD� R� S~EOLFR� LQIDQWLO�� R� DSOLFDWLYR� JUDWXLWR� p� XP�
passatempo educativo com a temática do Polo Norte. 

Logo no início, as crianças têm de derreter todo o gelo do 
aparelho para começar a desbravar o extremo norte do planeta. 
)HLWR�LVVR��R�MRJR�GD�PHPyULD�FRP�KDELWDQWHV�GR�3ROR�1RUWH�WUD]�
curiosidades do lugar a cada par formado.

$OpP�GLVVR��FRP�D�IXQFLRQDOLGDGH�)RWR�)UHH]LQJ�DV�FULDQoDV�
podem tirar fotos com molduras exclusivas e compartilhar 
QR�)DFHERRN�
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CASE BUDWEISER: BUDWEISER UFC (TIME KILLER)

3DWURFLQDGRUD�JOREDO�GR�8)&��8OWLPDWH�)LJKW�&KDPSLRQVKLS���
principal evento de MMA (Mixed Martial Arts), a Budweiser 
disponibilizou um aplicativo com cobertura completa sobre 
o esporte.

Como principais funções, o aplicativo oferece lembrete para o 
LQtFLR�GDV�OXWDV��IRWR�H�SHUÀO�GRV�OXWDGRUHV��FRPSDUDWLYR�HQWUH�
FDGD�OXWDGRU��PDSD�FRP�URWD�SDUD�R�ORFDO�GR�8)&�H�UHVXOWDGR�
das lutas.
Para promover maior engajamento, há também um bolão, no 
qual amigos apostam nos vencedores de cada luta e podem ver 
sua posição em um ranking online.
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CASE VOLKSWAGEN: GOL A GOL (TIME KILLER)

3DUD�FRPHPRUDU�R� ODQoDPHQWR�GR�1RYR�*RO�GD�9RONVZDJHQ��
foi desenvolvido um aplicativo inspirado na brincadeira mais 
tradicional do futebol: o gol a gol.

O jogo é fácil e intuitivo. A tela do celular vira um campo de jogo. 
Para chutar ou defender, basta tocar a tela com o dedo e fazer 
o movimento correto. 

O aplicativo ainda permite que o usuário crie o nome e 
brasão de seu time, pratique em dois modos diferentes 
�FKXWH�H�GHIHVD��� MRJXH�FRQWUD�DPLJRV� YLD�%OXHWRRWK��:L�)L�
ou 3G e conheça o Novo Gol por meio de fotos, textos e link 
para o site móvel.

No jogo é possível atingir 20 conquistas e cinco níveis de upgrade: 
LQLFLDQWH��DPDGRU��M~QLRU��SURÀVVLRQDO�H�OHQGD�GR�IXWHERO�
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CASE MONDELÉZ: TRUCO MINI BIS (TIME KILLER)

Como parte da campanha de lançamento do MiniBis, a Kraft 
(atualmente Mondelèz) investiu em um jogo alinhado com a 
DVVLQDWXUD�GD�PDUFD��´'HVFRQÀH�GH�WRGRVµ�

Como o mote da campanha é mostrar o que as pessoas são 
capazes de fazer para comer um Mini Bis, foi criado um jogo 
de truco para o sistema iOS (disponível para iPod Touch, 
iPhone e iPad).

Na época do lançamento, o jogo chegou à segunda posição no 
ranking dos mais baixados no Brasil. Por conta disso, a empresa 
UHVROYHX�HVWHQGHU�R�MRJR�SDUD�DV�SODWDIRUPD�$QGURLG�H�)DFHERRN��
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QR-CODE, UMA VISÃO CRÍTICA

8P� FyGLJR� GH� EDUUDV� WUDGLFLRQDO� WHP� XPD� OHLWXUD� OLQHDU�
H� SRGH� FRGLÀFDU� XPD� TXDQWLGDGH� OLPLWDGD� GH� Q~PHURV��
Graças à combinação de uma matriz de pontos, os códigos 
GH�GXDV�GLPHQV}HV�SRGHP�FRGLÀFDU�PLOKDUHV�GH�FDUDFWHUHV�
alfanuméricos.

O aparelho funciona como leitor: a câmera fotografa o código 
e um simples aplicativo o traduz em textos ou links. Os códigos 
podem conter um texto ou um link que direcione o consumidor 
para um site ou para downloads de cupons, fundos de telas, 
ringtones e outros conteúdos.

Apesar de o código conter sempre a mesma informação, seu 
link pode direcionar para um site dinâmico, com conteúdo 
novo a cada vez que for utilizado. O mais famoso é chamado 
de QR-Code, ou Quick Response Code. Apesar de serem 
usados há bastante tempo, os códigos de duas dimensões 
ganharam novo impulso com a evolução dos celulares.

É natural que novas (ou não tão novas) tecnologias sejam 
negligenciadas e seus usos distorcidos. Isto porque, no 
entendimento do novo, há sempre espaço para ansiedade 
e incompreensão. 

9DOH�D�SHQD�ID]HU�XPD�UHÁH[mR�VREUH�R�45�&RGH��TXH�SRU�VHU�
de simples desenvolvimento e aplicação, é frequentemente 
mal usado. 

Há que se entender que, por parte do consumidor, a barreira está 
associada à necessidade de baixar um leitor de QR-Codes. 

Se estivéssemos no mercado asiático, isso não seria um 
problema, já que cerca de 95% dos aparelhos vendidos vêm 
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com os leitores pré-instalados. Como isso não acontece no 
Brasil, muitas campanhas que utilizam QR-Codes têm taxas 
medíocres de participação.

Incentivar o consumidor a baixar um aplicativo para usar 
o código apenas como link para o ambiente digital não faz 
sentido. Isso sem contar que é possível desenvolver um 
DSOLFDWLYR�SDUD� LGHQWLÀFDU� LPDJHQV�PDLV�FRPSOH[DV� �FRPR�D�
própria embalagem), sem necessidade de código.

Na prática, boa parte dessas ações é desnecessariamente 
complexa e poderia ser substituída por mecânicas 
mais simples.

,VVR��QR�HQWDQWR��QmR�VLJQLÀFD�TXH�VH�GHYD�LJQRUDU�D�WHFQRORJLD��
mas sim entender melhor seu uso e, principalmente, adaptá-la 
à realidade do mercado. 

O princípio importante e valioso do QR-Code é estender o 
físico (limitado) para o virtual (ilimitado). Isso é fantástico e 
vale a pena ser perseguido.

No entanto, como remover a barreira de uso efetivo? 
Aplicando o conceito físico-digital/limitado-ilimitado, lançando 
mão de tecnologias mais básicas, como o SMS, ou até mesmo 
internet móvel. 

9HMDPRV�R� FDVH�GD�HWLTXHWD� LQWHUDWLYD�GD�%UDVWHPS��2�REMHWLYR�
do projeto é gerar interação no ponto de venda, para que o 
consumidor com dúvidas receba uma ligação de um “promotor 
virtual”. A ativação é feita via QR-Code ou SMS. Aqui está a chave, 
complementar o QR-Code com formas mais simples de interação. 
Como já dissemos, a melhor opção sempre é ter opções.
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CASE PÃO DE AÇÚCAR: GÔNDOLA INTERATIVA

O Pão de Açúcar lançou, pela primeira vez no Brasil, uma 
DOWHUQDWLYD�LQRYDGRUD�QD�KRUD�GH�ID]HU�FRPSUDV��D�9LWULQH�9LUWXDO�

Por meio de uma estrutura em painéis que simulam uma 
gôndola de supermercado com imagens e códigos de mais 
de 300 produtos, o cliente escolhe os produtos usando um 
smartphone ou tablet e os recebe pelo Pão de Açúcar Delivery 
no endereço escolhido. 

A compra é realizada pelo próprio consumidor por meio do 
aplicativo do Pão de Açúcar baixado no smartphone (iPhone ou 
aparelho com sistema Android) ou tablet (iPad). 

O consumidor deve escanear os códigos de barra 
bidimensionais (QR Codes) presentes abaixo de cada 
SURGXWR�H[SRVWR�QD�J{QGROD�YLUWXDO�H�ÀQDOL]DU�D�FRPSUD��2V�
produtos são entregues pelo Pão de Açúcar Delivery no 
endereço escolhido. 

)RUDP�FRPHUFLDOL]DGRV�SURGXWRV�GH�GLYHUVDV�FDWHJRULDV��HQWUH�
queijos, vinhos, cervejas especiais, orgânicos, frios nobres, 
frutas e legumes. O sortimento exibido nas gôndolas virtuais 
era renovado periodicamente.
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CASE PÃO DE AÇÚCAR: QUALIDADE DESDE A ORIGEM

Qualidade desde a Origem é um programa desenvolvido para 
garantir o padrão de qualidade dos produtos oferecidos pelo Grupo 
Pão de Açúcar (Pão de Açúcar, Extra, CompreBem e Sendas).

(VSHFLDOLVWDV� TXDOLÀFDGRV� ID]HP� DXGLWRULDV� QRV� FDPSRV� H�
plantações dos fornecedores de produtos agrícolas e carnes 
do supermercado. Após esse trabalho de campo, são criadas 
ÀFKDV� WpFQLFDV� SDUD� FDGD� SURGXWR�� FRP� LQIRUPDo}HV� VREUH�
TXDOLGDGH�H�RULJHP��7RGDV�DV�LQIRUPDo}HV�ÀFDP�GLVSRQtYHLV�QD�
internet e os clientes podem consultar mais detalhes sobre o 
que estão consumindo.

O projeto teve desdobramento para a plataforma móvel, 
WRUQDQGR�VH� PDLV� DFHVVtYHO� DRV� FRQVXPLGRUHV� ÀQDLV��
principalmente na hora da compra, quando o consumidor está 
em movimento e com o celular no bolso.

O site móvel tem como principal função apresentar o produto 
e sua origem na tela adaptada ao celular. O usuário pode 
realizar buscas pelo código do produto (ou escanear o QR-
Code da embalagem), e acessa pelo celular a página do 
alimento, com informações e foto do produto, detalhes e 
localização do fornecedor.
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CASE BRASTEMP: ETIQUETA INTERATIVA

Em diversas lojas, os produtos das marcas Brastemp e Consul 
receberam uma etiqueta com um código. O consumidor pode 
enviar um SMS gratuito para 30120 com o código para, na 
sequência, receber uma ligação com informações sobre o 
produto escolhido e um convite para falar com um vendedor ou 
promotor da loja.

Há também a opção de ativar o leitor de QR Code e visualizar 
a página do produto.
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NOVAS TELAS CONECTADAS: TVS

No Brasil, são vendidos cerca de 14 milhões de aparelhos de 
televisão por ano . Os fabricantes estimam que, em 2013, 60% 
GHVWHV�DSDUHOKRV�VHUmR�GH�79�LQWHOLJHQWHV�RX�79V�FRQHFWDGDV�

É um número que tende a subir, pois nos próximos anos deverá 
ser o padrão nos aparelhos novos, até mesmo nos mais baratos.

Ainda que boa parte desses aparelhos não seja utilizada 
conectada à internet, se contarmos com os equipamentos 
vendidos nos anos anteriores, o número não pode ser 
desprezado.

8PD� FDUDFWHUtVWLFD� TXH� SUHRFXSD� QHVVH� PHUFDGR� p� D�
fragmentação. Como não há padrão predominante e existe 
JUDQGH�TXDQWLGDGH�GH�SOD\HUV��R�PHUFDGR�GH�79V�FRQHFWDGDV�
apresenta enorme variedade de plataformas. Será que isso é 
XP�REVWiFXOR�SDUD�TXH�DV�79V�FRQHFWDGDV�VHMDP�XVDGDV�FRPR�
ferramentas de negócios ou comunicação?

6LP�H�QmR��6LP�SRUTXH�VLJQLÀFD�XP�FXVWR�DGLFLRQDO�SDUD�FRQVHJXLU�
a cobertura necessária. Não porque a fragmentação sempre 
foi comum no universo digital. Há 20 anos, dava um trabalho 
imenso fazer multimídia para vários sistemas operacionais e 
YiULDV�FRQÀJXUDo}HV�GH�FRPSXWDGRU��FRP�RX�VHP�SODFD�GH�VRP��
por exemplo). Há 10 ou 15 anos, era terrível (de certa forma, 
ainda é) produzir sites para vários tipos e versões de sistemas 
operacionais e browsers. No ambiente móvel, para ter cobertura 
é preciso fazer aplicativos para várias lojas, sistemas, vários 
tamanhos de tela, resolução etc.

Costumamos brincar: fragmentação não é bug, é feature. E 
DVVLP�FRPR�DFRQWHFHX�RXWUDV�YH]HV��LVVR�SRGH�DWp�GLÀFXOWDU�XP�
pouco a entrada, mas não vai impedir que o mercado decole.

6Fonte: Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros).  
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RECARGA PATROCINADA

No mercado brasileiro, há predominância de clientes pré-
pagos, que atualmente respondem por 80,2% da base total de 
linhas ativas . O consumo médio mensal dessa imensidão de 
assinantes é de R$ 20,40.  

Mesmo com a limitação do poder de consumo, há latência 
para maior uso dos serviços de telefonia, seja para falar, trocar 
mensagens ou acessar a internet. Como consequência desse 
desejo, há proliferação de celulares dual, tri ou até quadri-
chips. O consumidor quer se conectar e se apoia nos planos de 
minutos grátis das operadoras para saciar essa vontade.

Entendendo isto, diversas marcas têm criado campanhas 
nas quais os prêmios distribuídos são recargas para 
celulares pré-pagos.

Podemos apontar os seguintes benefícios da recarga 
patrocinada: alto valor percebido pelo consumidor, cobertura 
nacional, grande alcance (cerca de 210 milhões de linhas, custo 
logístico zero (pois o crédito é disponibilizado over-the-air), sem 
taxa de perda ou quebra, como aconteceria no caso de brindes 
físicos, e instantaneidade, já que o crédito é disponibilizado em 
até 5 segundos.

Além disso, é possível mensurar e acompanhar em tempo real a 
ativação, bem como estabelecer uma régua de relacionamento 
com todos aqueles que resgatam o brinde virtual, algo 
impensável no mundo dos prêmios físicos.    

                      PÁGINAS    60  / 61MOBILE MARKETING E ADVERTISING



CASE PULLMAN 

&RP�R�GHVDÀR�GH�DXPHQWDU� DV� YHQGDV�GDV� OLQKDV� LQWHJUDO� H�
OLJKW�� H� JHUDU� H[SHULrQFLD� H� YLVLELOLGDGH� GH�PDUFD� QR� 3'9�� R�
Grupo Bimbo, detentor da marca Pullman, criou uma ação 
promocional na qual a recarga de celular era a premiação.

O conceito da promoção foi criado de acordo com 
pesquisas voltadas ao consumidor do produto. O formato 
“compre e ganhe” foi desenvolvido com o objetivo de gerar 
experimentação do produto e entregar ao consumidor um 
brinde com alto valor percebido.

7Fonte: Anatel, março de 2013.
  8Fonte: Teleco, março de 2013.
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CASE SAMSUNG GALAXY

Para estimular a venda de seu novo modelo de celular, o 
Galaxy Ace, a Samsung premiou seus clientes com recargas 
para celulares pré-pagos. 

Ao adquirir o Galaxy Ace, o cliente poderia enviar um SMS 
gratuito para 30120 com o número do IMEI do aparelho 
(número único de fabricação de cada device) e imediatamente 
ser presenteado com uma recarga no valor de R$ 18.

                      PÁGINAS    62  / 63MOBILE MARKETING E ADVERTISING



CHIP PATROCINADO

8PD�GDV� FDUDFWHUtVWLFDV�GHVWD� WHFQRORJLD�p�D�SUHVHQoD�GR�
FKLS� QR� DSDUHOKR�� 8VDGR� SDUD� DUPD]HQDU� LQIRUPDo}HV� GR�
consumidor, como senha e agenda, o chip também pode 
armazenar outros tipos de conteúdo, como links para 
aplicações e serviços.

Conhecido com “Menu do chip”, esse espaço é usado pelas 
operadoras para listar suas facilidades e serviços. 

É importante por garantir um espaço no celular do consumidor 
H�SHUIHLWR�SDUD�YHLFXODU�SURJUDPDV�GH�ÀGHOL]DomR��FULDomR�GH�
comunidades ou para entrega de benefícios. 

8PD� DomR� GH� &KLS� $GYHUWLVLQJ� SRVVLELOLWD� DR� DQXQFLDQWH�
inserir um novo item no menu e criar um canal para oferecer 
promoções ou benefícios exclusivos para os consumidores.

O novo item do menu é enviado pela rede celular, sem 
necessidade de reprogramar o aparelho ou de qualquer 
interferência por parte do consumidor.

Outra forma de se aproveitar o chip do aparelho para ações 
de marketing é produzir um chip totalmente customizado 
por uma marca. Nesse formato, a empresa disponibiliza 
um chip 100% recheado de conteúdos de sua marca e 
tem a possibilidade de estabelecer um canal direto de 
relacionamento com o consumidor.

No Brasil, já há algumas iniciativas de chips customizados, 
realizadas por diferentes empresas e instituições, como 
Ambev para Brahma, o time de futebol Corinthians, a igreja 
Renascer e o varejista Magazine Luiza. 
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Mesmo sendo tão diferentes, todas as iniciativas têm em 
comum o desejo de estabelecer um programa íntimo de 
UHODFLRQDPHQWR�FRP�VXD�EDVH�GH�FOLHQWHV��WRUFHGRUHV�RX�ÀpLV��
com base principalmente na entrega de conteúdos relevantes, 
promoções e benefícios exclusivos.

CASE CHIP BRAHMEIRO

A Brahma tem investido de forma recorrente para se posicionar 
FRPR�D�PDUFD�GR�WRUFHGRU�GR�IXWHERO�EUDVLOHLUR��8PD�DomR�FULDGD�
para reforçar esse posicionamento foi o “Chip do Brahmeiro”. O 
consumidor poderia instalar o chip customizado no celular para 
receber informações, notícias e outros serviços do seu time 
gratuitamente.

2�ODQoDPHQWR�GD�DomR�FRQWRX�FRP�=HFD�3DJRGLQKR�H�/DULVVD�
Riquelme, uma das musas da Copa de 2010. 
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MOBILE ADVERTISING
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PONTOMOBI E PRESIDENTE DO COMITÊ MOBILE DO IAB

Encontrar, entender e ativar consumidores conectados no 
ambiente móvel é um dos desafios da publicidade móvel.

Encontrar a audiência é relativamente simples, ela está 
navegando em sites móveis de veículos, redes sociais, 
sites de busca e vídeos, bem como utilizando (ou jogando) 
os milhares de aplicativos (e jogos) disponíveis.

Entender o comportamento desse novo tipo de internauta 
é mais desafiador. Se por um lado, ele tende a acessar 
os mesmos sites e redes que utiliza no computador, 
há questões importantes a ser consideradas, pois 
este internauta também passa muito tempo conectado 
utilizando aplicativos e jogos; e, além disso, o acesso à 
internet móvel é mais distribuído e frequente ao longo do 
dia, e ganha contornos específicos quando o consumidor 
está em casa.

Para ativar (ou se comunicar) com essa massa, existem dois 
caminhos principais: o primeiro é procurar diretamente veículos 
locais, que têm suas propriedades móveis. O segundo é falar 
com as dezenas de mobile ad networks, redes que agregam 
audiência em diversos sites móveis e aplicativos. 

Os veículos brasileiros entregam conteúdo local e 
têm maior capacidade para negociar outros formatos 
e segmentação. Já as ad networks têm um inventário 
gigantesco e entregam massa de audiência local, mas em 
aplicativos e sites internacionais.

Não há, a priori, uma opção melhor que outra. Isso 
depende, sempre, da estratégia adotada pela marca para 
sua presença no ambiente móvel.
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Imprescindível, porém, é pensar na forma além do formato. 

Entender contexto, local e momento é fundamental para 
uma comunicação mais rica e efetiva.
A seguir, alguns formatos possíveis.

BANNERS, O FORMATO UNIVERSAL

2V� IRUPDWRV� JUiÀFRV� �RX�PtGLD� GLVSOD\�� XVDGRV� QD�ZHE�PyYHO�
são similares aos banners usados na internet computador. Para 
EDQQHUV�HVWiWLFRV�XVDP�VH�LPDJHQV�HP�*,)��31*�RX�-3*��3DUD�
EDQQHUV�DQLPDGRV��DSHQDV�R�*,)��&RP�D�JUDQGH�YDULHGDGH�GH�
aparelhos, as imagens dos banners são otimizadas para se 
adaptarem às telas com diferentes tamanhos e resoluções. 
Mas para garantir melhor desempenho, os banners devem ser 
SURGX]LGRV�HP�GLYHUVRV�WDPDQKRV�SUHGHÀQLGRV��GH�DFRUGR�FRP�
as propriedades do local que a campanha será veiculada.

MÍDIA EM APLICATIVOS E JOGOS

Responsáveis por parte da atenção do consumidor no 
aparelho celular, muitos dos aplicativos e jogos disponibilizam 
versões gratuitas, que em contrapartida são monetizadas pela 
publicidade. 

Programada dentro do próprio aplicativo, a mídia display pode 
ser um simples banner ou ter formatos diferenciados (rich 
media), e permite ao usuário ter interações mais complexas, 
como veremos no próximo tópico.

Outra possibilidade do mobile advertising dentro de aplicativos 
e jogos é o patrocínio. Nesse caso, toda a interface pode ser 
customizada para atender às necessidades do anunciante. 
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3HQVDQGR�HVSHFLÀFDPHQWH�HP�MRJRV��Ki�WDPEpP�R�LQ�DSS�
advertising, modelo que requer maior esforço por parte do 
GHVHQYROYHGRU��Mi�TXH�D�SXEOLFLGDGH�ÀFD�GHQWUR�GR�DSOLFDWLYR�
ou do jogo. Não é só uma questão de interface, como 
acontece no patrocínio. Com o in-app advertising, a marca 
anunciante faz parte da mecânica, como por exemplo um 
personagem, fase do jogo ou algum outro elemento.

RICH MEDIA E FORMATOS DE AÇÃO

O que antes só era possível dentro de aplicativos, em 
termos de rich media, está cada vez mais presente nos 
sites móveis, em razão da maior disponibilidade dos 
guidelines do IAB e do crescimento do HTML5. 

As possibilidades vão da criação de camadas (layers) e 
inserção de vídeos, a animações que interajam com o 
usuário, pois permitem que ele “raspe”, “pinte” e “deslize” 
elementos na tela do celular ou do tablet.

Além disso, também é possível criar interatividades a partir 
da localização do consumidor (GPS) ou do acelerômetro, 
o que permite usar a movimentação do aparelho para 
controlar ou interagir com o conteúdo.

Pensando no propósito da campanha, tanto rich media 
quanto banners podem direcionar o usuário a uma ação 
HVSHFtÀFD�� DOJXPDV� GHODV� LQWUtQVHFDV� j�PRELOLGDGH�� RXWUDV�
já conhecidas da web desktop. Entre os formatos de ação 
mais relevantes do mobile advertising estão o click to call, 
click to SMS, click to download, click to promo (hotsite), click 
WR�<RX7XEH��FOLFN�WR�)DFHERRN��FOLFN�WR�WZHHW�H�FOLFN�WR�PDS�
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CASE UNILEVER: BANNER EXPANSÍVEL
DE AXE (RICH MEDIA)

A Axe investiu em mobile advertising para divulgar sua nova 
campanha Apollo Space Academy. 

Quando o usuário estivesse no jogo Angry Birds, encontraria a 
peça da campanha no formato de banner expansível que, quando 
clicado, exibia o site móvel da Axe Apollo Space Academy.
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CASE DELL: VENDA DIRETA (CLICK-TO-CALL)

A Dell investiu na divulgação das ofertas semanais por meio de 
mobile advertising. 

Os banners, quando clicados, direcionavam o internauta para uma 
landing page com as ofertas da semana de Dell, as quais podiam 
ser adquiridas por meio da função click-to-call, ou seja, bastava 
clicar para ligar para o call-center da empresa.
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CASE VISA: VISA SAQUE (CLICK-TO-MAPS)

3DUD� GLYXOJDU� R� ODQoDPHQWR� GR� VHUYLoR� 9LVD� 6DTXH�� QR� TXDO�
portadores do cartão podem fazer saques em estabelecimentos 
HVSHFtÀFRV�� D� EDQGHLUD� GH� FDUW}HV� FULRX� XPD� DomR� GH� PRELOH�
advertising integrada com geolocalização.

Ao clicar na peça da campanha, era feita integração com 
o GPS do aparelho e exibidos os pontos em que o serviço 
estava disponível.
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CASE SUBWAY: LOCALIZADOR DE LOJAS (CLICK-TO-MAPS)

Para atingir os consumidores de uma maneira inovadora, o 
Subway criou uma campanha de mobile advertising para mostrar 
as lojas mais próximas da localização de cada um deles. 
Ao clicar no banner, o usuário é direcionado ao mapa onde pode 
YHU�WRGDV�DV�ORMDV�GD�VXD�UHJLmR�H�WDPEpP�DFHVVDU�D�SiJLQD�RÀFLDO�
GR�6XEZD\�QR�)DFHERRN�
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CASE DIAGEO: SMIRNOFF MIX (CLICK-TO-FACEBOOK)

A Smirnoff veiculou banners no site móvel do Climatempo para 
divulgar seu novo produto, o Smirnoff Mix. 

$R�FOLFDU�QD�SHoD��R�XVXiULR�FKHJDYD�DR�)DFHERRN�GD�PDUFD��
onde poderia assistir ao vídeo da campanha e ver os comentários 
dos consumidores.
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CASE CLARO: CAMPANHA INSTITUCIONAL
(CLICK-TO-YOUTUBE)

A Claro investiu em uma campanha de mídia mobile para promover 
sua marca e seu novo vídeo institucional. 

Ao clicar no banner ele se expande e exibe parte da campanha 
com vídeo integrado ao hotsite da campanha, que exibia a 
SiJLQD�GD�&ODUR�QR�<RX7XEH�FRP�R�YtGHR�´7XGR�TXH�HPRFLRQD�
não pode esperar”.
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CASE BUSCAPÉ: DOWNLOAD DO APLICATIVO
(CLICK-TO DOWNLOAD)

O Buscapé, maior site de comparação de preços da América 
Latina, apostou em mobile advertising para divulgar seu aplicativo, 
disponível em iOS e Android. 

Ao clicar no banner, o usuário é direcionado para a página 
de download do aplicativo na loja correspondente ao sistema 
operacional do seu telefone.

Além do serviço de comparação de preços, o aplicativo conta 
com leitor de códigos de barras, visualização de ofertas em mapa, 
ÀOWURV�GH�UHÀQDPHQWR�GH�EXVFD�H�DYDOLDo}HV�GH�SURGXWRV�
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MOBILE PERFORMANCE

O conceito de media performance, que remunera por uma ação 
HVSHFtÀFD�� WDPEpP�H[LVWH�QR�DPELHQWH�PyYHO��$OpP�GR�PRELOH�
search, que veremos a seguir com mais detalhes, existem 
diversas outras redes de publicidade mobile que oferecem 
inventário para publicidade em formato texto ou banner, e que 
também comercializam por meio de CPC (custo por clique) ou 
CPA (custo por ação ou aquisição). O CPA pode ser vinculado 
a um cadastro, ligação ou mesmo ao download de aplicativo da 
marca. Neste caso dizemos que a campanha foi negociada por 
CPD (custo por download). Esta prática é mais comum quando 
a campanha pretende divulgar um aplicativo móvel. Na verdade, 
quando há necessidade de aumentar o número de downloads de 
um aplicativo, sem dúvida a melhor opção é o mobile advertising.

MOBILE SEARCH

A ferramenta de links patrocinados já está bem estabelecida nas 
buscas através do celular, seja ela por site móvel ou aplicativo. 

Além do sistema AdWords do Google, também é possível 
DQXQFLDU�HP�RXWURV�VLWHV�GH�EXVFD��FRPR�SRU�H[HPSOR�QR�<DKRR��
que é usado como padrão de busca por várias operadoras em 
seus portais de conteúdo.

Os formatos de banners e links de texto do mobile search são 
os mesmos dos veiculados em sites móveis e aplicativos, já 
citados anteriormente. No que diz respeito ao modelo comercial, 
assim como ocorre na web desktop, o mobile search é 
predominantemente comprado através de CPC (custo por clique).
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MOBILE NO FESTIVAL DE CANNES

Em 2003, mobile debutou no festival de Cannes dentro da 
categoria Cyber. No mesmo ano o Brasil conquistou seu 
primeiro Leão de mobile com uma campanha da TIM de 
SMS, com direção de criação de Alon Sochaczewski, um dos 
autores deste livro.

Devido ao crescente volume de campanhas inscritas em 
Mobile ainda como subcategoria de Cyber, Promo e Direct, 
HP������R�)HVWLYDO�GHFLGLX�FULDU�XPD�FDWHJRULD�HVSHFtÀFD��R�
Mobile Lions. 

A expectativa era receber cerca de 400 inscrições. No 
entanto, para surpresa de todos, 965 peças foram inscritas, 
R�TXH�LQFOXVLYH�REULJRX�R�)HVWLYDO�D�FKDPDU�jV�SUHVVDV�GRLV�
MXUDGRV�DGLFLRQDLV�SDUD�FRPSRU�R�M~UL�GH�GR]H�SURÀVVLRQDLV�

2� GHVHPSHQKR� GR� %UDVLO� ÀFRX� GHQWUR� GD� PpGLD�� R� TXH� p�
positivo se pensarmos que mobilidade está mais avançada 
HP�RXWUDV�UHJL}HV��FRPR�ÉVLD��(XURSD�H�(8$��1R�WRWDO��IRUDP�
965 peças inscritas, 99 no Shortlist e 54 Leões. O Brasil 
inscreveu 63 peças, teve 5 no Shortlist e levou 3 Leões. 
Portanto, caprichosamente proporcional.

$YDOLDQGR� HVSHFLÀFDPHQWH� RV� ��� *ROG� /LRQV�� R� SDLV� ÀFRX�
com 1, fora da proporção. Mais que isso, no Shortlist, o 
%UDVLO�ÀFRX�FRP�XPD�SHoD�D�PHQRV�TXH�R�SRGHURVR�-DSmR��
Estamos, portanto, em linha com o que de melhor é feito no 
mundo. Não houve qualquer evidência de hiato entre nosso 
país e outras regiões.

/pR� ;DYLHU� IRL� R� MXUDGR� EUDVLOHLUR� HP�&DQQHV� HP� ����� H�
compartilha alguns dos aprendizados que a experiência 
proporcionou.
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Primeiramente, aqui está uma pequena lista de dicas sobre 
FRPR�PHOKRUDU�R�GHVHPSHQKR�QR�)HVWLYDO�GH�&DQQHV�QRV�
próximos anos:

Muito cuidado e carinho com videocase: assim como 
acontece em outras categorias, faz toda diferença ter um 
videocase bem produzido. Boas ideias foram dizimadas 
por vídeos ruins, pesados demais, mal produzidos ou 
PDO� URWHLUL]DGRV�� 8P� ERP� YLGHRFDVH� WHP� QR� Pi[LPR�
1:30, deve ser levíssimo (a internet no Palais é sempre 
muito lenta), ir direto ao ponto, ser muito bem produzido 
e com locução. Portanto, dedique tempo, criatividade e 
investimento para produzir um vídeo matador.

Muita atenção à descrição de cada subcategoria. Os 
MXUDGRV�YRWDP�VHPSUH�VRE�D�GHÀQLomR�GDTXHOD�FDWHJRULD�
HVSHFtÀFD��6DEHU�LQVFUHYHU�WDPEpP�SRGH�GHÀQLU�VXFHVVR�
e fracasso.

Se a decisão é inscrever a mesma campanha em várias 
subcategorias, então considere com carinho a hipótese 
de fazer edições diferentes do videocase, com destaque 
SDUD� R� TXH� p� DYDOLDGR� HVSHFLÀFDPHQWH� HP� FDGD� XPD�
delas. Isso vai conquistar grande simpatia dos jurados.

1mR�HVTXHoD�GH�&UDIW��8P�SURMHWR�OLQGR�H�EHP�SURGX]LGR��
mas que não seja necessariamente uma grande nova 
ideia, pode ter boas chances nessa categoria.

A fórmula é relativamente simples: quanto mais mobile for 
utilizado em campanhas integradas com outros meios, com 
enfoque na experiência do consumidor e associada a uma 
grande ideia, maiores as chances de Leões em Cannes.
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Os jurados conhecem bem as possibilidades e limitações 
do ambiente móvel: criar peças fantasmas é sempre 
polêmico, mas criar fantasmas que não são factíveis no 
mundo real também será perda tempo e dinheiro.

É importante também atentar para caminhos apontados 
pelos melhores trabalhos apresentados em Cannes, 
premiados ou não:

1. TV + MOBILE

0XLWRV�FDVHV� LQWHJUDP�79��DEHUWD�RX�QmR��FRP�DSDUHOKRV�
móveis. É a tal experiência “second-screen”. O ouro de 
Chevy Game Time, a prata para Chok Chok da Coca-
&ROD�H�%URQ]H�SDUD�0HGLGD�&HUWD�GR�)DQWiVWLFR�VmR�EHORV�
exemplos de como integrar de maneira criativa e apropriada 
as duas principais telas do mundo da comunicação.

2. MAGIA NÃO É ORIENTADA A TECNOLOGIA

Tanto o GP de Google para Coca-Cola, como os Ouros de 
%DQG�$LG��7R\�7R\RWD�H�9,3�)ULGJH�0DJQHW�PRVWUDP�R�XVR�
supercriativo de tecnologias não necessariamente novas. 
Repetindo o mantra do júri: não é sobre tecnologia em si, 
mas o uso criativo dela.

3. SMS PODE SURPREENDER

O Ouro de Pennies for Life e os Pratas de Be The Coach 
e SMS is King mostram que dá para se fazer coisas 
absolutamente surpreendentes e criativas com uso do 
simples e nada glamoroso SMS. Pense nisso.
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4. MOBILE RESOLVENDO PROBLEMAS DE VERDADE

Assista com carinho o case Pain Squad e perceba como a 
mobilidade pode ser algo superpoderoso para problemas reais. 
O divertido Parking Douche também é uma amostra de como 
integração entre meios pode resultar em coisas brilhantes.

NEGÓCIOS

Com o amadurecimento do mercado, a mobilidade passa a ser 
cada vez mais encarada como uma plataforma de negócios. 

&RPR�IRUPD�GH�LQWHQVLÀFDU�HVVH�HQWHQGLPHQWR��FRQYLGDPRV�
SURÀVVLRQDLV� UHFRQKHFLGRV� QR� PHUFDGR� SDUD� FRPSDUWLOKDU�
suas visões sobre como o universo móvel está impactando 
as indústrias em que atuam.
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Tive a grande oportunidade de estudar a fundo o mercado de 
PRELOLGDGH� TXDQGR� DVVXPL� R� GHVDÀR� GH� VHU� UHVSRQViYHO� SHOD�
presença digital das marcas do maior varejista da Brasil (Nota do 
editor: Grupo Pão de Açúcar). Ali comecei a entender que para 
estar junto com nosso cliente, oferecendo uma experiência mais 
próxima, inovadora e conveniente, não poderia deixar de investir 
em mobilidade. 

O varejo está passando por um processo de transformação 
grande. Isso porque a tecnologia, a internet e agora a mobilidade 
estão mudando a forma como vendemos, como compramos, 
como atendemos nossos clientes. A conveniência da internet, 
aliada a facilidade de comparação de preços e oportunidade de 
comprar em qualquer lugar do mundo, traz uma necessidade 
por buscar um lugar diferente, de trazer uma aproximação, 
um conteúdo e um serviço que realmente seja diferenciado e 
relevante.

Se tivesse que listar, citaria três pontos cruciais para os varejistas 
no mundo mobile:

1. INVESTIR EM UM SITE MÓVEL É PREMISSA. A busca por 
produtos, por lojas e pela opinião pública sobre um produto ou 
serviço está virando um processo comum a qualquer consumidor. 
Se você não tiver um bom ambiente móvel, é perda de vendas 
na certa.

2. APLICATIVOS SÃO SINÔNIMO DE FIDELIZAÇÃO. Buscar 
um lugar no coração, e no hardware, de um consumidor é uma 
das tarefas mais difíceis para qualquer marca. Os aplicativos 
viram ferramentas fortíssimas de relacionamento, trazem a 
marca para um relacionamento quase “pessoal” com o cliente. 
2� GHVDÀR� p� WUD]HU� XPD� DSOLFDomR� TXH� UHDOPHQWH� DJUHJXH�

MOBILE RETAIL: VAREJO MOBILIZADO
POR ANDREA DIETRICH, GERENTE DE MARKETING DIGITAL DA NETSHOES
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alguma coisa na vida da pessoa, que facilite uma compra, que 
traga benefícios ou gere entretenimento. 

3. FACILITAR, OTIMIZAR O PROCESSO DE COMPRAS E 
GERAR UMA EXPERIÊNCIA DIFERENCIADA NUMA LOJA 
FÍSICA.�8PD�RSRUWXQLGDGH�LQFUtYHO�p�XVDU�D�PRELOLGDGH�SDUD�OHYDU�
para o físico algumas comodidades desenvolvidas pelo digital, 
FRPR��HYLWDU�ÀODV��XWLOL]DU�XPD�DSOLFDomR�FRP�OHLWRU�GH�FyGLJR�GH�
barras ou QR Code para escolher os itens e depois receber em 
casa, otimizar o tempo de compras lendo estoque com agilidade, 
não perder vendas ampliando o sortimento de uma loja física para 
D�´LQÀQLGDGHµ�GR�HVWRTXH�YLUWXDO�

Essas são só algumas frentes de um mundo que ainda vai ser 
muito explorado daqui em diante. As lojas físicas estão mudando, 
os e-commerces estão mudando, e o consumidor está mudando. 
A mobilidade pode ser o grande elo de conexão entre esses 
mundos e gerar oportunidades maravilhosas para os varejistas.
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MOBILE E O MERCADO DE BENS DE CONSUMO
325�/(21$5'2�/21*2��*(5(17(�'(�0Ì',$�',*,7$/�'$�$%�,1%(9

Quando alguém pede para descrever a estratégia móvel de uma 
marca, vem tanta coisa na cabeça que na ânsia de responder não 
paramos para pensar que essa estratégia já está intrínseca na 
sua estratégia de comunicação ou até mesmo no produto. Não há 
uma estratégia móvel, mas sim uma boa estratégia com foco no 
consumidor, em um mundo onde o que não faltam são aparelhos 
e apetrechos que tornem o “mobile” cada vez mais cotidiano e 
presente na vida desse consumidor.

Ideias que contemplem iniciativas móveis podem surgir 
GH� WRGDV� DV� YHUWHQWHV� GD� FRPXQLFDomR�� 8PD� DJrQFLD� GH�
marketing direto pode propor uma ideia de ativação via um 
GLVSDUR�GH�606��8PD�DJrQFLD�GH�SURPRomR�SRGH�SHGLU�SDUD�
R�FRQVXPLGRU�OLJDU�SDUD�GHWHUPLQDGD�85$�SDUD�VH�FDGDVWUDU�
HP�XP�FRQFXUVR��8PD�DJrQFLD�GH�HYHQWRV�SRGH�VXJHULU�XVDU�
Bluetooth em um evento para entregar um conteúdo exclusivo. 
8P�YHtFXOR�GH�FRPXQLFDomR�SRGH�RIHUHFHU�R�SDWURFtQLR�GH�XP�
aplicativo, ou a agência pode recomendar uma campanha de 
display no mesmo aplicativo. 

0DV� DÀQDO�� TXHP� p� R� GRQR� GR� SHQVDPHQWR� ´PRELOHµ� GH�
determinada marca? O dono do pensamento é o consumidor, 
e este pensamento já está enraizado. O que os anunciantes 
precisam é garantir a execução das ideias, para que se chegue ao 
consumidor da maneira mais relevante possível.

O fato de o consumidor estar com o celular durante toda sua 
MRUQDGD�GLiULD�SHUPLWH�XVDU�HVWH�PHLR�SDUD�TXDQWLÀFDU�RV�UHVXOWDGRV�
de uma ação de marketing no próprio ponto de venda, ou até 
mesmo criar um serviço que demonstre como sua marca quer se 
posicionar para o consumidor. 

)HOL]PHQWH�� SRVVR� IDODU� TXH� WLYH� D� RSRUWXQLGDGH� GH� WUDEDOKDU�
com marcas que usaram o universo móvel para construir um 
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relacionamento com o consumidor mais forte que muitas iniciativas 
GH�PtGLD�WUDGLFLRQDO��9L�SHVVRDV�XVDUHP�XP�DSOLFDWLYR�SDUD�ID]HU�
DSRVWDV�QDV�OXWDV�GR�8)&��GXUDQWH�R�HYHQWR��SDUD�FRPSHWLU�FRP�RV�
amigos e ver quem entendia mais sobre o esporte. Acompanhei a 
enriquecimento de uma das maiores rádios online, que entendeu 
que o celular era só um aparelho, e evoluiu no mesmo ritmo 
que a tecnologia, tornando-se uma rádio interativa, dinâmica e 
personalizada. Mais do que tudo, vi consumidores indo para o 
ponto de venda, depois de terem consultado onde encontrariam 
o produto mais barato.

O Brasil já tem mais aparelhos celulares do que pessoas, então 
não faz sentido falar que é a falta de experiência que nos deixa na 
zona de conforto. Assim como no seu bolso, o celular já está no 
bolso de milhares, mas não sua marca.

      
A PRIMEIRA TELA MOBILE E O MERCADO DE BENS DE CONSUMO



É bastante provável que, de todos os setores da economia 
nacional, o mercado imobiliário seja aquele no qual haja 
maior concorrência entre os diversos players no tocante 
a ter um posicionamento competitivo consistente nas 
plataformas móveis.

Também, pudera – o fator localização para a compra de 
um imóvel, seja para morar, alugar ou apenas investir é 
absolutamente crítico, e não há como imaginar nenhuma 
IRUPD� GH� SURSDJDQGD� H� FRPXQLFDomR� PDLV� HÀFLHQWH� HP�
termos de geolocalização e proximidade em tempo real do 
consumidor do que o marketing mobile.

Além disso, existe a demanda latente e vigente de se 
comunicar de modo inovador e diferenciado com o cliente, 
para atrair sua atenção num momento em que o mercado 
se encontra cada vez mais ofertado e competitivo. E são 
muito poucas as ferramentas de marketing que permitem a 
inovação e a atratividade visual oferecidas pelo ambiente 
móvel, a custos ainda altamente competitivos para qualquer 
empresa de médio ou grande porte.

Registrar seus imóveis preferidos em tempo real enquanto 
caminha pela vizinhança ou cidade de sua preferência; 
encontrar endereços outrora inacessíveis com um 
simples clique numa tela de touch screen; comparar 
empreendimentos, serviços ao redor e preços – todos 
esses serviços são básicos e hoje altamente viáveis, porém 
ainda estão apenas começando a se tornar habituais para o 
consumidor que está em busca do imóvel de seus sonhos.

Estamos nos primórdios de uma revolução nos hábitos de 
compra e consumo, que chega cada vez mais rápido graças 
ao marketing mobile e aos meios digitais. 

MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO ESTÁ 
SENDO TRANSFORMADO POR MOBILE
325�)(51$1'2�028/,1��*(5(17(�*(5$/�&25325$7,92�'(�(�%86,1(66�'$�&<5(/$
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Estas mudanças aproximarão cada vez mais o modus 
operandi do mercado imobiliário nacional ao das empresas 
mais competitivas do varejo em âmbito global. 

O Brasil demorou um pouco a entrar nesse mercado, mas 
tende a recuperar terreno rapidamente e se tornar referência 
também nesse setor. Portanto, como costumamos dizer 
em nossa empresa, “aqueles que chegarem primeiro, 
certamente beberão a água limpa”. 

      
A PRIMEIRA TELA MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO ESTÁ SENDO
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Como utilizar mobile marketing para mudar a estratégia de 
negócios de uma empresa de 75 anos?

Já existem alguns casos nos quais as possibilidades oferecidas 
pelo mobile marketing, como presença, recorrência, monetização 
etc., podem literalmente mudar a estratégia e o modelo de 
negócios de uma empresa.

O projeto Estrela Digital, que nasceu de uma parceria entre 
a Pontomobi e a Brinquedos Estrela, é um exemplo claro 
dessa possibilidade.

Como fabricante de brinquedos, a Brinquedos Estrela 
operava no formato tradicional de mercado e vendia 
seus produtos através de intermediários (representantes, 
YDUHMLVWDV�HWF���DWp�FKHJDU�DR�FRQVXPLGRU�ÀQDO��TXH�SDJDYD�
a conta toda.

O primeiro contato do cliente com a marca se dava apenas 
se ele comprasse o produto. Não havia nenhum formato de 
teste, demo ou mesmo “subsídio”.

Com a evolução do mercado, com as crianças e os jovens cada 
vez mais “touch”, interativos, sociais e multitelas, era inevitável 
a entrada da consagrada marca nesse novo cenário.

Aqui, porém, a diferença é grande. No mundo digital sai de 
cena o modelo “comprar e ver se gosta” e entra o “ver se 
gosta e depois comprar” com diversos modelos no formato 
freemium. Isso sem contar diversas outras possibilidades de 
receita como mídia, in-game advertising etc.

ESTRELA DIGITAL: REINVENTANDO UMA EMPRESA
325�-2+1<�&$59$/+2��6Ð&,2�',5(725�'(�1(*Ð&,26�'$�3217202%,�
(�&$5/26�7,/.,$1��35(6,'(17(�'$�%5,148('26�(675(/$
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Nesse novo cenário, o Projeto Estrela Digital reposicionou 
a Brinquedos Estrela, que deixou de atuar no modelo 
tradicional, e entrou na nova regra do jogo.

Jogos consagrados como Banco Imobiliário, Autorama 
e Cara a Cara já nasciam com o conceito de in game 
DGYHUWLVLQJ��0DUFDV�FRPR�7HFQLVD��)LDW�H�)DQWD�SDWURFLQDYDP��
respectivamente, cada um dos jogos e viabilizavam a versão 
gratuita para os usuários.

De forma contextualizada, as marcas se envolvem na 
mecânica do jogo e dão mais realismo, sem “agredir” o game 
play. Imóveis da Tecnisa compõem o cenário de prédios do 
%DQFR�,PRELOLiULR��FDUURV�GD�)LDW�VH�DSUHVHQWDP�FRPR�RSomR�
SDUD�GLULJLU�SHODV�SLVWDV�GR�$XWRUDPD�H�RV�DYDWDUHV�GD�)DQWD�
se tornam os protagonistas do Cara a Cara.

Jogos como Cilada e Pula Macaco aproveitam as 
possibilidades de monetização para disponibilizar versões 
gratuitas, com possibilidade de venda de itens adicionais, 
QRYDV�IDVHV�H�GHVDÀRV�

Em resumo, não houve apenas a digitalização dos jogos, 
mas uma mudança de estratégia e de modelo de negócios. 
A empresa deixou o formato venda de jogos e foi para o 
formato de mídia e experiência.
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E lá vêm os bárbaros. De novo. A aceleração da tecnologia; 
a transição para um mundo pós-PC e a mudança de uma 
web de documentos para uma web social e de serviços; uma 
geração multitarefas e afeita ao “tempo real” tem feito com 
que tudo que se refere a “mobile” avance mais rapidamente. 
Não poderia deixar de ser igual para o m-commerce, que 
avança a passos largos.

Mas... M-Commerce é uma redundância.

Todo comércio sempre foi móvel. As pessoas sempre 
realizaram suas atividades comerciais em movimento. Não 
por acaso, as principais regras para o comércio, desde 
sempre, foram: localização, localização e localização.

O que se traduz como: importante é estar onde o consumidor está.

Para o comprador, nada é mais conveniente do que a 
SUR[LPLGDGH�GR�FRPpUFLR��1D�SULPHLUD�IDVH�GR�FRPpUFLR�ï�
da feira ao ar livre ao vidro e concreto dos shopping centers, 
localização era o fator essencial.

Com a internet há uma nova fase, na qual a localização 
GHL[D�GH�VHU�HVVHQFLDO��)RL� UHWLUDGD�GR�SURFHVVR�GHFLVyULR�
de compra, deixou de ser relevante.

Com o comércio eletrônico, a busca de informações e a avaliação 
de alternativas não é mais condicionada por onde estou.

A experiência tornou-se mais rica, mas perdeu um elemento 
importante: o contexto. 

2� FRQWH[WR� ï� RQGH� HVWRX�� R� TXH� HVWRX� ID]HQGR�� R� TXH�PH�
GHVSHUWD�D�DWHQomR�ï�ÀFD�OLPLWDGR�jTXHOH�PRPHQWR�HVSHFtÀFR�

MOBILE COMMERCE OU EVERYWHERE COMMERCE
325�7(5(1&(�5(,6��',5(725�'(�(675$7e*,$�(�352'8726�'$�3217202%,
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da compra diante do computador. Se minha comunicação com 
o mundo exterior é limitada, a conexão com impulso de compra 
empobrece. Não é por acaso que bilhões são investidos em 
publicidade nos sites de busca.

Então há um terceiro momento: o comércio móvel. Ou o 
comércio torna-se móvel, novamente.

À experiência rica do comércio eletrônico adicionamos o 
contexto. Mais do que isso: estendemos a localização a todos 
os lugares; acrescentamos mais uma camada de informações; 
ampliamos a capacidade de agir a partir do impulso.

M-commerce é, mais do que comércio móvel, é comércio onde 
eu estiver, quando eu quiser, é estender a possibilidade de 
uma relação comercial a qualquer momento, local e contexto.

No entanto, não utilizamos essa possibilidade como 
deveríamos. Não utilizamos, porque na maioria das vezes 
temos a resposta mais rápida e natural, em vista do momento 
tecnológico: se e-commerce é o comércio eletrônico, a 
compra por meios online, então m-commerce é a compra em 
dispositivos móveis.

Mas qual é a diferença entre a web móvel e a web “desktop” 
a não ser o dispositivo utilizado? E, se entendemos que a 
web é a mesma, qual é então a diferença entre e-commerce 
e m-commerce?

O problema é que nos fixamos no dispositivo, na 
ferramenta de compra e venda. Se nos atemos apenas a 
isso, então, de fato, m-commerce é o e-commerce feito em 
dispositivos móveis.
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Mas “mobile” não é sobre dispositivos, certo? É sobre o 
consumidor em movimento. É sobre uma audiência móvel.

Da mesma forma que o marketing móvel é marketing 
feito para consumidores em movimento, m-commerce é o 
comércio em um contexto de mobilidade.

Quando incluímos o contexto de mobilidade, passamos a 
abranger situações como o uso de cupons móveis para direcionar 
tráfego para as lojas; o uso de aplicativos de comparação de 
preços dentro das lojas; a busca feita na mobile web; o uso de 
QR-Codes em pontos físicos; e a compra por aplicativos.

6HQGR� DVVLP�� SDUD� XPD� GHÀQLomR�PDLV� SUHFLVD�� SURSRPRV�
que m-commerce seja o uso de ferramentas e táticas de 
mobilidade para criar um novo canal de vendas; e/ou parte 
da jornada do usuário nos canais de vendas existentes.

Quando falamos de ferramentas de mobile commerce, 
estamos nos referindo ao conjunto de tecnologias 
disponíveis para interação em movimento e que se aplicam 
com retorno positivo a ações de comércio.

Estamos falando do desenvolvimento de aplicativos, de sites 
PyYHLV��FXSRQV�PyYHLV��SXVK�QRWLÀFDWLRQV�H�JHRIHQFLQJ�

3XVK�QRWLÀFDWLRQV�VmR�DV�QRWLÀFDo}HV�JHUDGDV�D�SDUWLU� GRV�
aplicativos móveis e que surgem na tela dos smartphones. 
$V� QRWLÀFDo}HV� WrP� VXEVWLWXtGR� FRP� HÀFLrQFLD� R� H�PDLO�
marketing e o SMS como formato de comunicação push (do 
anunciante para o consumidor). Isto acontece porque são 
entregues para um consumidor que já expressou desejo 
de interagir com a marca (fez o download do aplicativo e 
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autorizou o recebimento de alertas) e podem ser ajustadas 
de acordo com as preferências deste. Além disto, podem ser 
DMXVWDGDV�WDPEpP�GH�DFRUGR�FRP�R�FRQWH[WR�ï�ORFDOL]DomR�H�
PRPHQWR�ï�SDUD�DVVHJXUDU�PDLRU�UHOHYkQFLD�

*HRIHQFLQJ� �IHQFLQJ�  � FHUFDPHQWR�� p� D� GHÀQLomR� GH� XP�
perímetro em torno do estabelecimento comercial, onde todo 
consumidor que estiver nesse perímetro poderá receber 
mensagens comerciais ou promocionais, com o objetivo de 
direcionar tráfego para a loja. Estas mensagens podem ser 
enviadas por diversos e-mails: a partir de aplicativos, por 
PHLR�GH�606�RX�SRU�PHLR�GH�866'��SURWRFROR�HVSHFtÀFR�
GH� RSHUDGRUDV��� $� LGHQWLÀFDomR� GR� FRQVXPLGRU� H� VXD�
localização ocorrem por meio do GPS (no aplicativo) ou 
da rede das operadoras. O exemplo mais comum é o do 
consumidor que passa em frente a uma cafeteria e recebe 
um cupom de desconto válido para esse estabelecimento.

Entendemos que o mobile commerce pode ser tanto um 
novo canal de vendas quanto uma parte nova de canais de 
vendas já existentes, com o objetivo de aumentar vendas.

Com isto, criamos duas jornadas possíveis: a jornada 
GR�P�FRPPHUFH� QR�PXQGR� UHDO� ï� TXH� YDPRV� FKDPDU� GH�
Do}HV�LQ�VWRUH�ï�H�D�MRUQDGD�GLJLWDO��TXH�WHP��SRU�VXD�YH]��
caminhos diferentes, dependendo do objetivo da marca.

Este fato, por si, já mostra a diferença fundamental do 
mundo mobile para o mundo que se convencionou chamar 
de digital, mas que é na verdade o mundo PC. Mobile pode 
ser o link do digital com o real, o link do real com o real e do 
digital com o digital. 
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e�D�SHoD�TXH�XQH�H�Gi�FRQWLQXLGDGH�jV�KLVWyULDV�ï�SRLV�R�
processo de vendas é também uma história – e permite 
maior aproveitamento e menor atrito na interação com os 
FRQVXPLGRUHV�� )D]� FRP�TXH� D�PDUFD� HVWHMD� SUHVHQWH� HP�
mais momentos, não apenas no instante impessoal da 
WURFD�ÀQDQFHLUD�

Há que se lidar com o fato de que cada vez mais os 
consumidores vão entrar em seu estabelecimento preparados 
para corromper todo o tradicional processo de decisão de 
compra, sobre o qual sua estratégia foi montada.

Passando por todo o processo de decisão de compra 
ï� GR� UHFRQKHFLPHQWR� GH� XPD� QHFHVVLGDGH�� EXVFD� GH�
informações, avaliação de alternativas, compra e pós-
YHQGD�ï�QmR�Ki�XP�PRPHQWR�HP�TXH�R�XVR�GR�FHOXODU�QmR�
possa interferir e reconduzir a relação.

O uso de estratégias de mensagens e cupons móveis 
está claramente ligado à tentativa de direcionamento, de 
reconhecimento de uma necessidade. A grande diferença 
é que o m-commerce pode acontecer a qualquer momento, 
mas principalmente no momento em que o consumidor está 
PDLV�DIHLWR�D�VHU�LQÁXHQFLDGR�

Se antes o consumidor passava por todo o processo de modo 
praticamente linear e em um momento temporal distinto, a 
partir de agora é possível unir vários processos em momento 
único, e dentro da loja. De modo mais crítico, o consumidor 
passa a prescindir do vendedor e se torna independente, 
informa sua decisão a partir dos amigos, de sites orientados 
para o auxílio à compra e, o que é mais preocupante, a partir 
dos estabelecimentos concorrentes.
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Para os varejistas é essencial participar dessa nova forma 
de decisão de compra, sob o risco de ser simplesmente 
excluído do processo. 

A integração da compra “in-store” com a experiência mobile é 
uma oportunidade única de desenvolver uma estratégia que 
FRQVLJD�JHUDU�YHQGDV��DXPHQWDU�D�ÀGHOL]DomR�H�DR�PHVPR�
tempo obter insights valiosos sobre o comportamento do 
consumidor nos pontos de venda.

$ÀUPDU�TXH�p�REULJDWyULR�WHU�XPD�HVWUDWpJLD�GH�P�FRPPHUFH�
é redundante neste livro. A questão é como fazer isso de 
maneira adequada. Há muitos modos e oportunidades. 
Quem ainda não começou não deve querer abraçar 
tudo. Como toda iniciativa nova, deve ser planejada e 
implementada de modo gradual, a partir dos aprendizados. 
É preciso entender o que é mais adequado a seu produto, 
se o foco é a experiência ou a descoberta, se você depende 
do encantamento ou da rapidez.

E, claro, saber unir os dois mundos: o digital e o real. A 
melhor forma de fazer isso é pela compreensão do contexto. 
O contexto vai direcionar para uma melhor experiência. O 
SULPHLUR�D�XWLOL]DU�GH�PRGR�PDLV�HÀFLHQWH�R�FRQWH[WR�HP�TXH�
se encontram seus consumidores terá acesso a um vasto 
potencial de vendas.
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CASE WALMART: M-COMMERCE

O varejista Walmart investiu no lançamento de uma plataforma 
mobile (m-commerce), amigável e de fácil navegação. 

No ambiente móvel, o site tem foco em usabilidade 
para o consumidor. O sistema de busca, por exemplo, é 
H[DWDPHQWH� LJXDO� DR� GD� ORMD� YLUWXDO� WUDGLFLRQDO�� 8P� GRV�
destaques do m-commerce é a recuperação do carrinho de 
compras – quando o cliente interrompe o processo, recebe 
um e-mail que resgata os itens selecionados e avisa que a 
FRPSUD�QmR�IRL�ÀQDOL]DGD���

Merece destaque o fato de a empresa ter optado incialmente 
por um site móvel transacional e não por um aplicativo 
como primeiro movimento no ambiente móvel.
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OS HÁBITOS SÃO ADQUIRIDOS

Quando se fala do uso de uma nova tecnologia, não basta 
que ela esteja disponível e acessível (custo, facilidade 
etc.). Há outros pontos que costumam atrasar sua adoção: 
questão cultural e criação de hábito.

No caso do celular, tudo indica que esses pontos não serão 
problema. Os hábitos adquiridos e conquistados no acesso 
via computador estão sendo transferidos diretamente para 
o ambiente móvel.

O melhor exemplo é o das redes sociais, comportamento já 
UHÁHWLGR�QR�XVR�GR�DSDUHOKR�

Apesar de todas as diferenças que existem entre os dois 
WLSRV�GH�DFHVVR��À[R�H�PyYHO���D�FXUYD�GH�DSUHQGL]DGR�H�DV�
mudanças comportamental e cultural não precisaram ser 
“reconstruídas”, foram herdadas.

4XDQGR� DQDOLVDPRV� R� SHUÀO� GR� LQWHUQDXWD� PyYHO� �VH[R��
idade, classe social etc.), percebemos que é muito similar 
ao do internauta “tradicional”. Acessar a internet móvel 
não é coisa de ricos e endinheirados. Em 2011, 40% dos 
internautas já acessavam a internet pelo celular, e havia 
mais gente acessando através de aparelhos convencionais 
do que smartphones. Quase metade destas pessoas (48%) 
pertencia a Classe C, e 8 em cada 10 o fazem por meio de 
planos pré-pagos. 

O acesso, seja em forma de novas tecnologias ou queda de 
preços, apenas vai potencializar desejos e hábitos já existentes.

Esta questão é importante porque o cenário pode mudar 
rapidamente. Por exemplo, pessoas que já fazem compras 
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via celular ainda representam um número absoluto muito 
baixo, mas acreditamos que isso se deve muito mais 
D� HVFDVVH]� ï� RX� PHOKRU�� TXDVH� LQH[LVWrQFLD� ï� GH� ORMDV�
adaptadas para o ambiente móvel. Em resumo, se alguns 
players se movimentarem rápido, o cenário pode mudar de 
um ano para o outro.

IMPACTO EM TODOS OS SEGMENTOS

Repetindo a história da própria web, todos os segmentos e 
indústrias serão altamente impactados pelo acesso via celular.

Todo aquele poder que o consumidor conquistou estará 
acessível 24 horas por dia, em qualquer lugar, na palma da 
mão. Mais importante que levar mais pessoas a internet é 
levar a internet para as mãos das pessoas.

Parecem frases de efeito, mas não são. Quase metade 
dos internautas móveis (48%) se conectam para buscar 
informações sobre uma compra pouco antes ou durante 
a compra . Informações como localizar o endereço ou o 
telefone da loja, comparar preços, descobrir promoções, 
ler informações sobre produtos, opinião de outros 
consumidores etc.

Antes de impactar a venda direta, o celular terá impacto 
direto nas vendas.

MOBILE ONLY

O ano da Copa será também o ano que o acesso via celular 
será maior que o acesso via computadores.

9(VWXGR�&RQVXPLGRU�0yYHO��UHDOL]DGR�SHOD�:�0F&DQQ�H�3RQWRPREL�FRP�SHVTXLVD�GR�,QVWLWXWR�,SVRV�0HGLDFW��IHYHUHLUR�GH������
10)RQWH��)�5DGDU���D�HGLomR��DEULO�GH������
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O acesso móvel já é a segunda forma mais popular de 
acesso no Brasil. 

Assim como aconteceu com as lan houses, o celular está 
se tornando a porta de entrada na web para muita gente. 
A porta de entrada para experimentação, aprendizado e 
criação de hábito.

A conexão 3G não se compara à velocidade das melhores 
conexões de banda larga residencial. Por outro lado, a 
maioria das conexões de banda larga no brasil é de baixa 
velocidade ou de qualidade questionável.

$FRQWHFHX�FRP�D�YR]�ï�TXDQGR�PXLWRV�EUDVLOHLURV�SXODUDP�
GLUHWR�SDUD�R�FHOXODU�ï�H�R�PHVPR�SRGH�DFRQWHFHU�R�DFHVVR�
à internet.

&RPR� R� RUoDPHQWR� UHVLGHQFLDO� p� ÀQLWR� �H� SDUD� ERD� SDUWH�
da população, bem apertado), a possibilidade do celular se 
tornar a primeira e a principal fonte de acesso à internet não 
é promessa, é quase uma certeza.

Outro fator que acelerará o comportamento mobile-only é 
o número cada vez maior de produtos e serviços mobile-
only, ou seja, que existem apenas (ou primordialmente) em 
ambientes mobile.

6HUYLoRV� FRPR� )RXUVTXDUH� H� ,QVWDJUDP�� UHGHV� VRFLDLV�
HPLQHQWHPHQWH� PyYHLV�� 0HVPR� )DFHERRN� H� 7ZLWWHU� Mi�
registram a maioria dos acessos através de dispositivos 
móveis, e parte considerável de usuários já é 
exclusivamente mobile.
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Há também os serviços chamados OTT (over the top), que 
existem sobre as redes das operadoras, como WhatsApp, 
9LEHU�H�9R[HU��TXH�VH�DSUHVHQWDP�FRPR�RSomR�DRV�VHUYLoRV�
de voz e mensagens das operadoras. 

A CONSTANTE RENOVAÇÃO DOS APARELHOS

(P�DEULO�GH�������R�*RYHUQR�)HGHUDO�DQXQFLRX�XPD�PHGLGD�
SDUD�GHVRQHUDomR�GH�VPDUWSKRQHV��FRP�R�ÀP�GR�3,6�&RÀQV�
sobre a venda dos aparelhos.

Com isso, a expectativa é que aparelhos produzidos no 
%UDVLO� ÀTXHP� DWp� ���� PDLV� EDUDWRV� TXH� RV� LPSRUWDGRV��
Logo, espera-se um avanço substancial na penetração de 
smartphones no mercado brasileiro.

Dados do próprio governo apontam um volume de 65 
milhões de smartphones no Brasil atualmente. Com a 
medida, projeta-se crescimento de 81% na venda de 
smartphones em comparação a 2012, com uma projeção 
de venda de 29 milhões de aparelhos neste ano [2013].

São elegíveis ao benefício os aparelhos produzidos no 
Brasil, que tenham acesso 3G ou 4G, valor de venda 
DEDL[R�GH�5��������H�XP�SDFRWH��D�VHU�GHÀQLGR��PtQLPR�GH�
aplicativos desenvolvidos no país já embarcado.

6H�DV�SUHYLV}HV�VH� FRQÀUPDUHP��SRGHPRV�FKHJDU�DR� ÀQDO�
do ano com mais de 90 milhões de smartphones, número 
que coloca o país entre as quatro maiores bases do mundo 
e que, certamente, provocará uma mudança intensa na 
maneira como o brasileiro se conecta à internet.

11)RQWH��)�5DGDU���D�HGLomR��DEULO�GH������
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IDENTIFICAÇÃO SEM CONTATO (NFC E RFID)

Assim como já acontece em outros países, os celulares 
e outros aparelhos móveis poderão ser dotados de um 
FKLS� GH� LGHQWLÀFDomR� GH� UDGLRIUHTXrQFLD�� TXH� SRVVLELOLWD�
LGHQWLÀFDU� FRQVXPLGRUHV� SRU� SUR[LPLGDGH��$� WHFQRORJLD� Mi�
é empregada no Brasil para pagar passagens de ônibus, 
metrô e trem através do Bilhete Único e para pagamento 
de estacionamentos e pedágios com o sistema Sem Parar/
9LD�)iFLO��7DPEpP�p�XVDGR�QR�9LVD�3D\:DYH��VLVWHPD�GD�
operadora de cartões.

Como o avanço do mobile payment, todos ganham. Para as 
UHGHV�GH�FDUW}HV�VLJQLÀFD�PDLRU�SHQHWUDomR�GH�VHXV�VHUYLoRV��
Para os bancos, aumenta o número de pessoas com acesso 
a seus serviços. Para operadoras, é uma oportunidade de 
aumentar a receita com seus clientes. Para os lojistas, uma 
maneira mais fácil e rápida de vender. E por último, mas não 
menos importante, para os consumidores, haverá maneiras 
superpráticas, simples e seguras de fazer compras.

A tecnologia permite desdobramentos interessantes. Por 
exemplo, é possível criar cartazes interativos em cinemas. 
$R�DSUR[LPDU�R�FHOXODU��YRFr�SRGH�EDL[DU�XP�WUDLOHU�GR�ÀOPH��
um cupom promocional ou até mesmo uma entrada grátis.

Como parte de um trabalho de classe, os estudantes da 
0LDPL�$G� 6FKRRO� LPSOHPHQWDUDP� QR�PHWU{� GH� 1RYD�<RUN�
painéis com diversas imagens de livros. Quem tivesse 
FHOXODU� FRP� 1)&� Vy� SUHFLVDYD� HQFRVWi�OR� QR� SDLQHO� SDUD�
escolher um dos livros disponíveis, com acesso a dez 
páginas para experimentá-lo. Se o leitor gostasse, teria 
indicação de quais bibliotecas públicas teriam o livro 
GLVSRQtYHO�� 8P� SURMHWR� EHP� LQWHUHVVDQWH�� YLVWR� TXH� QR�
metrô raramente a internet funciona.
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$WUDYpV� GD� LGHQWLÀFDomR�� R� FHOXODU� SRGH� VHU� XVDGR� QmR�
somente como forma de pagamento, mas também para 
programas de relacionamento e outras ações de marketing.

OFFLOAD

2IÁRDG� p� R� WHUPR� HPSUHJDGR� SDUD� H[SOLFDU� R� XVR� GH�
DOWHUQDWLYDV�FRPR�R�)HPWRFHOO�RX�ZL�À�SDUD�WLUDU�WUiIHJR�GD�
rede móvel.

)HPWRFHOO�VmR�SHTXHQDV�EDVHV��SDUHFLGDV�FRP�DV�GH�UHGH�
VHP�ÀR�ZL�À��PDV�TXH�HPLWHP�VLQDO� GH� FHOXODU�� /LJDGDV�j�
internet, permitem que lugares distantes ou de sombra 
(como garagens, shoppings, aeroportos etc.) recebam 
sinal de telefonia. O processo também pode ser usado nas 
UHVLGrQFLDV�H�RXWURV�SRQWRV�GH�DFHVVR�FRP�EDVHV�ZL�À�GH�
acesso à internet.

Não é apenas um serviço interessante para o consumidor, 
mas estratégico para as operadoras, por desafogar sua rede 
de dados, cuja expansão é muito custosa.

$V�RSHUDGRUDV�Mi�FRQWDP�FRP�VHUYLoRV�GH�ZL�À�SDUD�GHVDIRJDU�
sua rede de dados. Em algumas, o serviço é gratuito para 
todos os assinantes (pré ou pós-pago). Em outras, é gratuito 
para alguns dos planos contratados. Para se ter uma ideia, a 
cidade de São Paulo já é coberta por cerca de 1.500 pontos 
de acesso. As operadoras já divulgaram que pretendem 
instalar dezenas de milhares de pontos por todo o país. 
Segundo a Cisco, até 2017, 27% do tráfego móvel no Brasil 
VHUi�UHDOL]DGR�YLD�ZL�À��RIÁRDG���'H�WRGR�R�WUiIHJR�DVVRFLDGR�
D�DSDUHOKRV�FHOXODUHV�H�WDEOHWV������VHUi�YLD�ZL�À��

Como o tráfego de dados é enviado para a operadora via 
internet, a entrada dessa tecnologia pode incentivar assinaturas 
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mais baratas ou benefícios interessantes para os consumidores 
e incentivar o uso de serviços de valor agregado, como o 
download e compartilhamento de vídeos.

4G

O 3G ainda tem espaço para crescer e já estamos falando 
da próxima geração. 

Se hoje não conseguimos receber nem mesmo o que uma 
tecnologia de 15 anos atrás pode prover, como ligações de voz 
sem chiado e sem queda, o que podemos esperar do 4G?

Como tecnologia, o 3G é capaz de entregar pelo menos 10 
vezes mais velocidade do que entrega hoje na prática no 
Brasil. Devemos ser otimistas e esperar que o 4G atinja a 
velocidade esperada? Ou ser pessimistas e acreditar que 
entregará aos brasileiros apenas uma pequena parte de 
seu potencial?

Otimista ou pessimista, essa é a maneira errada de olhar 
para isso. 

Como consumidores, podemos lamentar ou praguejar, mas 
VRPRV� SURÀVVLRQDLV� RX� HPSUHViULRV� SUHRFXSDGRV� FRP�DV�
oportunidades e o crescimento do mercado móvel, é preciso 
entender que o 4G, por pior que seja, será um avanço e 
mais um impulsionador para esse mercado.
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A BANDA LARGA MÓVEL SUBSTITUINDO
A BANDA LARGA FIXA

Nos países que já adotaram o 4G, aparelhos são usados 
SDUD�FRPSDUWLOKDU�D�UHGH�DWUDYpV�GR�ZL�À�

1RV�(8$��D�6SULQW�ODQoRX�XPD�PLQLEDVH�FKDPDGD�2YHUGULYH��
FRP��*���*��ZL�À�H�*36�LQWHJUDGRV��&DEH�QR�EROVR�H�IXQFLRQD�
como complemento para laptops e celulares.

A base permite que outros celulares consigam receber os 
dados da rede com velocidades muito superiores à do 3G.

Com soluções como esta, não será preciso trocar de aparelho 
SDUD�VHU�EHQHÀFLDGR�SHOD�YHORFLGDGH�GD�SUy[LPD�JHUDomR�

Nesse caso, optar pelo 4G pode até representar uma 
economia, pois pode ser alternativa para substituir o 3G e 
a banda larga residencial ao mesmo tempo, e terá rápida 
aceitação, mesmo nas classes menos abonadas.

O futuro é promissor, e chegará rápido.

12Fonte: Cisco Visual Networking Index, fevereiro de 2013.
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Conquistou mais de 200 importantes prêmios nacionais 
H� LQWHUQDFLRQDLV� GH� FRPXQLFDomR� FRPR� &DQQHV� )HVWLYDO��
One Show, Clio, entre outros. Tornou-se membro do board 
internacional de criação do grupo Havas.
Em 2007 comprou a participação do grupo Havas e fundou a 
Sinc Digital. Posteriormente criou o primeiro grupo nacional 
de empresas de comunicação digital, entre elas a Mobile 
Man, primeira agencia mobile brasileira.
(P�������MXQWDPHQWH�FRP�&DYDOOLQL�H�/HR�;DYLHU��HVFUHYHX�
Mobilize, seu primeiro livro sobre mobile.
$WXDOPHQWH� p� &(2� GD� )����� HPSUHVD� EUDVLOHLUD� GH�
consultoria e investimentos em propriedades digitais de 
mídia e start ups. 
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