


A BATALHA DOS SMARTPHONES
• Como engajar a audiência no celular?
• Como são desenhadas as páginas, como aumentar a média de 

clicks e quais os formatos emergentes do mundo mobile?



QUAL O DESAFIO?

Olhar para o Universo Mobile e 
entender alguns dos seus processos, 

principalmente, no que tange à 
experiência e a prática do consumo





INTERROGAÇÃO
Quantos dispositivos cada um dos senhores e senhoras 
têm, entre celular, notebook, tablet e computador? 
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ALGUNS DADOS
No final de 2016 chegaremos a mais de 168 milhões de smartphones em 
uso no Brasil x 160 milhões de micros (notebooks, tablets e desktops).

Entre computadores, tablets, notebooks e celulares há atualmente 1,6 
dispositivos por habitante. 

A tendência é que em 2017/18 existam 2 dispositivos por habitante. 

71% dos acessos no Brasil à internet são feitos via smartphone.

Para cada tablet há 6 smartphones acessando a internet. 

FATO: população altamente conectada, principalmente, via smartphone.

Fonte: 27ª Pesquisa Anual de Uso de TI



INTERROGAÇÃO
Quanto tempo de vida tem o seu smartphone? 
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ALGUNS DADOS
Atualmente, 91% dos donos de smartphones permanecem com o mesmo 
aparelho por mais de um ano, índice que era de apenas 50% em 2014.

Hipótese: os avanços tecnológicos não são tão disruptivos quanto eram 
anteriormente.

O mercado parece estar mais maduro e os avanços tecnológicos visam 
mais as comodidades: leitor de impressões digitais, tela maior para 
consumidor conteúdo, câmera que fotografa melhor no escuro, 
aparelho a prova da d’água, melhor áudio entre outras opções. 

FATO: os consumidores estão mais maduros e mais cientes dos 
diferenciais dos produtos.

Fonte: Tecnoblog



MOBILE - BRASIL
De acordo com estudo da IDC Brasil:

Milhões de celulares foram vendidos no 1T16 (queda de 32,9% 
ano-a-ano), sendo 9,3 milhões smartphones e 1,0 milhão 
feature phones, queda de 34,4% e 15,7% respectivamente.

10,3
Bilhões, em movimentação (receita) – representa 6,1% a 
menos do que no primeiro trimestre de 2015.9,2

Para 2016, a IDC Brasil prevê queda de 17% no mercado total de celulares 
e de 16% apenas no segmento de smartphones.

http://www.teleco.com.br/smartphone.asp



INTERROGAÇÃO
Quantas vezes por dia os senhores e senhoras desbloqueiam 
seu smartphone?  

10? 20? 60?

80? +?



ALGUNS DADOS
Usuários de smartphone desbloqueiam em média 150 vezes o seu 
aparelho.

Em 80% das vezes não há nenhum objetivo definido para o desbloqueio.

FATO: os consumidores usam a tecnologia mais para se entreter
e passar o tempo.

Fonte: Ecommerce do Brasil

O usuário quer apenas passar o tempo. 

Muitos usuários fazem downloads de AdBlocks – apps que inibem a 
exibição de Ads em navegadores e mídias sociais. 

Esses tipos de apps batem recordes de downloads. 



A classe média vai continuar em 
seu papel de protagonista na 
economia brasileira. 
Consequentemente, a compra 
de smartphones esta na lista de 
desejos.



As classes B e C 
concentram dos 
smartphones no país.

84%

Jovens e Adultos de 
18 a 34 anos representam
dos proprietários.

55%

A maior parte dos usuários,
trabalha em tempo 
integral

63%

De acordo com pesquisa da E.life, a utilização 
do dispositivo para localizar-se e também 
assistir a vídeos, ouvir músicas e tirar fotos 
são mais comuns entre a classe C.

A socialização através de aplicativos das 
plataformas sociais, além de comunicação via 
aplicativos é o principal objetivo de uso dos 
aparelhos.

Devido a rotina diária, em pesquisa realizada 
pela MMA (Mobile Marketing Association) 
/Nielsen, os momentos em que o smartphone 
é mais utilizado são casos de espera (55%), 
antes de dormir (42%) e após acordar (36%).

QUEM SÃO OS USUÁRIOS DE SMARTPHONES?



PARA REFLEXÃO
• A internet rompeu o muro entre as classes 

sociais.
• Antes, tínhamos o celular no pool de 

desejos. Hoje, o celular ja desbanca esses 
desejos.

• As marcas precisam entender os usuários 
de mobile atraves de grupos 
comportamentais. Melhor, chegou o 
momento de:

REPENSAR
EXPERIÊNCIA
COMUNICAÇÃO
MÉTRICAS



EXPERIÊNCIA
• Promover uma experiência conectando consumidor e marca | marca e 

consumidor.
• Experimentar a comunicação – TESTAR – TESTAR
• O profissional de MKT precisa entender como o consumidor se 

comporta naquele ambiente. 

• Primeira e importante barreira das marcas.

– Se faz necessário entender que não é possivel entrar no mobile do mesmo
modo do desktop.

– Muito se fala em mobile first, mas precisamos pensar como people first.

– Começar por site, app? O uso é diferente e requer a experiência.

Importante:
1o. Pensar no mobile site (contato do consumidor)
2o. Pensar no app (depois que entender as barreiras do consumidor no mobile site).



EXPERIÊNCIA
Pergunta: Como atrair mais consumidores e ser relevante para eles no 
momento certo?

Levar em conta em que estágio de consideração está sua audiência 
e usar as ferramentas e conteúdos certos para cada um deles. 

E que estágios são esses?

SEE, THINK, DO, CARE



SEE, THINK, DO, CARE
SEE (Awareness):
Maior Audiência Qualificada Possível.
Ex: Pessoas que usam roupas.

THINK (Consideração):
Maior audiência qualificada possível com alguma intenção de compra.
Ex: Pessoas que usam roupas e pensam que devem precisar de mais roupas em 
algum momento.

DO (Comprar):
Maior audiência qualificada possível com muita intenção de compra.
Ex: Pessoas que usam roupas e estão querendo comprar mais agora. É a 
audiência mais desejável do mundo.

CARE (Fidelização):
São seu consumidores fiéis.
Ex: Aqueles consumidores que compraram mais de duas vezes da sua empresa.



MÉTRICAS - MENSURAÇÃO
Hoje a jornada do consumidor é fragmentada em muitos momentos, e 
medir apenas o último clique não é mais suficiente. São diversos formatos 
e mais eficientes.

- geração de leads
- ligações para empresa
- cross-device
- comércio móvel
- download do aplicativo
- visitas à loja
- tráfego do site
- engajamento do usuário

EFICIENTES

Site Mobile
- Mais alcance
- Primeiro contato

See Think Do Care
- Escolha o formato certo
- Mensagem certa

25 princípios
- Teste seu site

Micro - conversões
- Enxergue valor além do 

último clique.

Atribuir valor em cada micro momento na 
jornada do consumidor:



Para refletir/mobile e comunicação publicitária
• O modelo publicitário off-line é interruptivo e tem sido replicado no 

online também. 

• O mobile exige surpresa, desenvolvimento de conexões, valorização 
de engajamentos, ou seja, um tratamento diferenciado, não mais 
massivo.

• Estar na plataforma adequada é uma maneira de engajar seu 
consumidor, evitando o uso dos AdBlocks. 

• Nunca é demais dizer que é preciso conhecer o consumidor e se 
aprofundar nos desejos dele, no que espera da marca. Nem sempre 
plataformas online segmentam demograficamente o consumidor, isto 
significa que é preciso ir além de tais dados e entender o life style. 

• Conteúdo bom deve ser compartilhável (ponto). 



Para refletir/mobile e comunicação publicitária

• O mobile tem um modelo de demanda imediato. É preciso 
acompanhar o consumidor, pois é ele quem dita o ritmo. 

• Recompensa é um fator chave na relação com o consumidor mobile. 
Ele deve sentir que a marca retorna algum benefício a mais para ele.

• Adequação estética à marca, capaz de dialogar com os canais de 
comunicação, além de fazer sentido para o consumidor é obrigatório 
em qualquer campanha, que use o mobile. 

• Determine corretamente as KPIs a serem usadas nas campanhas –
saber como metrificar e identificar o retorno é essencial. 



Fonte: Canaltech

App Veja View
que interage 

com a revista 
impressa

Issuu – publicador 
PDF de revistas

Flipboard –
app de revista 
eletrônica

Pulse – app vinculado ao 
Linkedin com diversas 
notícias e textos dos 
próprios usuários 



Para refletir / perfil do consumidor mobile

Fonte: SaveMe. 



Fonte: SaveMe. 



Fonte: SaveMe. 



APLICATIVOS
O objetivo do Magazine Luiza para seu aplicativo de vendas é chegar até 
2017 com mais de 5 milhões de downloads.
Esse objetivo está atrelado a um desejo maior que é a digitalização da 
marca. Ou seja, torná-la um player significativo no mundo virtual. 

Luiza Labs – é o laboratório
de desenvolvimento
tecnológico e digital do 
Magazine Luiza e
responsável pela criação
do aplicativo. 



MOTIVAÇÕES

Preencher tempo de 
inatividade, como o 

break comercial.

Notificações
do dispositivo

Busca por 
conteúdo

Pausa na 
comunicação

Fonte: Millward Brown  (2014) e Ipsos/Google (2013).



MOTIVAÇÕES

Preencher tempo de 
inatividade, como o 

break comercial.

Fonte: Millward Brown  (2014) e Ipsos/Google (2013).

O intervalo comercial 
tradicionalmente é visto como 
momento de pausa, inativo, de 
modo que o dispositivo é logo 
acionado pelo púbico até o retorno 
da programação



MOTIVAÇÕES

Notificações
do dispositivo

Fonte: Millward Brown  (2014) e Ipsos/Google (2013).

Notificações de redes sociais geram 
curiosidade, em que imediatismo 

predomina e, consequentemente, 
ocasiona dispersão por dar 

continuidade a verificação de status 
da rede de amigos e também postar 

atualizações. 



MOTIVAÇÕES

Busca por 
conteúdo

Fonte: Millward Brown  (2014) e Ipsos/Google (2013).

Quando uma tela não gera 
interesse, o usuário passa a buscar 
alternativas, como conteúdos 
personalizados



MOTIVAÇÕES

Pausa na 
comunicação

Fonte: Millward Brown  (2014) e Ipsos/Google (2013).

Falhas e atrasos quando o usuário está 
concentrado em determinado 

dispositivo digital, faz com que migre 
para outro ponto digital gerando um 

movimento de  “looping” na transição 
de conteúdos.



POR FIM...
2015, o mobile ultrapassou o desktop.
Investimento ainda é de apenas 5%.

Temos alguns mitos que ajudam na 
relutância das marcas em
investir em mobile:

1. “O país está na frente da TV”.
2. “Mobile é para ricos e jovens”.
3. “É só para redes sociais e entretenimento”.
4. “Sites móveis não tem conversão”.

Mito? Verdade? VEJAMOS.



Mitos? Verdades?

• 6 a cada 10 espectadores usam o mobile ao mesmo tempo que assistem TV.
• 86% dos usuários de smartphones fazem pesquisas de compras no mobile.
• Apenas 28% do tempo é gasto com redes sociais de entretenimento.

Portanto, quando medido adequadamente o resultado do mobile surpreende.
Muito mais que o ultimo clique, o mobile traz toda uma série de micro-
conversões que afetam a jornada de compra – e os resultados da sua marca.

• Criem anúncios que fazem sucesso no mobile, MAS somente após estabelecer
sua presença no mobile.

• Criem vínculos. Aproximação. Experiência. Fidelidade.
• Tenham o sistema de busca no topo das páginas. FACILITE.
• Permita filtros para aproximar as buscas.
• Experiência suave e leve (não formulário igual ao desktop).
• A marca precisa esta presente SEM invadir a privacidade do usuário.



INQUIETAÇÕES? 

1. Vocês estão preparados para 
promover experiência na 
jornada de compra dos seus 
consumidores?

2. Vocês estão preparados para o 
Mobile?

3. Vocês estão preparados para ser 
Mobile? 



diego.oliveira@espm.br


