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OFERECIDO POR

Fundamos a AppsFlyer há mais de dez anos com a missão de fornecer uma 

visão holística dos investimentos em marketing e ajudar os líderes dessa 

área a terem sucesso. Desde o início, estamos comprometidos com quatro 

coisas: dados precisos, privacidade e segurança incomparáveis, inovação em 

tecnologia e uma abordagem imparcial e obcecada pelo cliente. Esses quatro 

pilares nos permitiram crescer e liderar o mercado de atribuição e análise de 

dados mobile. Ao capacitar as marcas com uma visão holística da jornada do 

usuário em diferentes plataformas, canais e dispositivos, nosso objetivo é ser 

o braço direito de todos os profissionais de marketing. Hoje, trabalhamos com 

mais de 12 mil clientes, incluindo marcas líderes como Amazon, Walmart, Nike, 

TikTok, Tencent e Rappi, e contamos com Facebook, Google, Apple Search 

Ads, Salesforce e Adobe em nosso ecossistema de mais de 8 mil parceiros 

integrados de tecnologia.



O ano 2020 foi emblemático para a indústria mobile. Apesar dos desafios trazidos 
pela pandemia, ele consolidou os smartphones como centro de nossas vidas. Neste 
cenário, os aplicativos se tornaram plataformas determinantes de engajamento e 
atribuição das marcas. Em 2021, esse contexto se acelera ainda mais, principalmente 
com as mudanças de privacidade do iOs14, sistema do iPhone, que trará grandes 
desafios aos profissionais de marketing com questões ligadas à coleta de dados e 
regulamentações relacionadas à proteção de dados no mundo todo. 

No ano passado, o número de downloads de apps aumentou, globalmente, 25%, na 
comparação com 2019. Essa plataforma deixou de ser apenas sobre conveniência 
para se tornar vital e uma fonte precisa de informação para e dos consumidores. 
Estudo realizado pela McKinsey no Brasil, com 124 companhias de médio e grande 
portes, identificou, por exemplo, que as empresas mais maduras digitalmente são 
aquelas cujos líderes conseguiram compreender, de forma holística, o impacto de 
plataformas como os aplicativos e a maneira como essas ferramentas se inserem 
na estratégia macro. 

Como bem mencionou Daniel Simões, general manager da AppsFlyer Brasil, em 
sua entrevista para esse playbook, fazer o shift para o mobile já era uma tendência 
relevante entre as empresas. Mas, hoje, 75% dos investimentos em mídia digital já 
estão direcionados ao mobile, sendo que os aplicativos respondem por uma parcela 
importante deste percentual. “Eu costumo dizer que o aplicativo é aquela roupa que 
já vem confortável. O usuário sabe o que esperar, o endereço está cadastrado, o 
histórico de compra e de serviços está lá, ou seja, a experiência é muito mais fluida 
que no desktop ou na navegação web pelo mobile”, afirma Simões. 

O conteúdo que você tem em mãos se tornou uma das principais plataformas 
editoriais da MMA e se propõe a trazer análises, cases e compartilhamento de 
desafios e aprendizados do ecossistema mobile, bem como sua acelerada 
digitalização. Batizado de Inspired Transformation e desenvolvido em parceria 
com a AppsFlyer, ele dá um panorama deste cenário e, principalmente, se propõe 
a trazer subsídios para as marcas lidarem com desafios, mas também muitas 
oportunidades. Nele, você acompanha como o mobile tem sido fundamental para 
a transformação digital que afeta qualquer empresa, independentemente do porte 
ou do segmento.

Boa leitura!

     Fabiano Destri Lobo
    MANAGING DIRECTOR LATAM
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“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”

“As tendências de privacidade de dados orientadas ao mobile”

“O mercado de aplicativos cresceu cinco anos em um” 
Daniel Simões, Country Manager da AppsFlyer no Brasil

“Como a nova versão do sistema operacional da Apple impacta 
a indústria mobile?”
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Digitalização. Não importa o tamanho da empresa, o segmento ou modelo de 

rentabilização: esse termo foi inerente aos negócios em 2020, especialmente com os 

reflexos de uma pandemia que impulsionou a adoção de várias tecnologias e colocou 

o mobile no centro da vida dos consumidores. Esse contexto incentivou a aposta das 

marcas nos aplicativos. No ano passado, globalmente, os líderes de marketing investiram 

US$74,6 bilhões para motivar os usuários a instalarem seus apps - um crescimento de 

30% em relação a 2019. Com mais usuários, cresceu também a oportunidade não só de 

oferecer conveniência aos consumidores, mas de conhecer ainda melhor seus hábitos de 

consumo e direcionar esses dados à melhoria de produtos e serviços.

Dentro da indústria mobile, o aplicativo se tornou ainda mais indispensável. O número 

de downloads de apps aumentou 25% em 2020, na comparação com 2019. Essa 

plataforma deixou de ser apenas sobre conveniência para se tornar vital e uma fonte 

precisa de informação para e dos consumidores, além de atuar como ferramenta

importante no processo de transformação digital

das empresas, compondo uma engrenagem

de digitalização que envolve todo o

sistema em volta de uma companhia. 

1
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”
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Estudo realizado pela McKinsey no Brasil, com 124 companhias de médio e grande portes, 

identificou, por exemplo, que as empresas mais maduras digitalmente são aquelas cujos 

líderes conseguiram compreender de forma holística o impacto de plataformas como os 

aplicativos e a maneira como essas ferramentas se inserem na estratégia macro.

“A digitalização dos serviços é uma tendência em evidência há muitos anos, ocasionada, 

principalmente, pelas novas gerações de consumidores, que estão cada vez mais 

conectados e informados sobre o que consomem e lúcidos em relação a sua própria 

jornada de consumo. Com a pandemia, os desejos e hábitos de compra mudaram, 

bem como o próprio varejo, que acelerou sua transformação digital. Outra oportunidade 

de engajamento no ecossistema mobile, potencializada pela pandemia, também foi 

o uso do WhatsApp como canal de venda e novo ponto de contato com o consumidor”, 

explica Mariana Moraes, gerente sênior de marketing da C&A Brasil. De acordo com 

ela, além da personalização de serviços, a evolução do mobile consiste em dar cada 

vez mais autonomia aos usuários. “Há 10 anos, por exemplo, não era possível realizar 

uma transação bancária via celular ou realizar compras de maneira tão rápida e prática. 

No varejo de moda não é diferente, evoluímos muito no universo mobile e hoje oferecemos  

          moda na palma da mão”, explica.

1
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”
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1
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”

No caso do Bradesco, 65% de suas transações já ocorrem pelo celular e, neste universo, 

98% são por meio de interfaces como aplicativos. “As jornadas digitais precisam ser 

absolutamente seguras e transmitir essa segurança para o usuário. Ao mesmo tempo, 

ainda que pareça paradoxal, precisam ser tão fluidas que as pessoas não percebam 

qualquer fricção no caminho. O pensamento, portanto, vai além do meio em si. A busca 

pelo engajamento e digitalização dependem, fundamentalmente, de uma estratégia de 

customer experience, embasada em metodologias, ferramentas e pessoas dedicadas a 

colocar o cliente no centro de qualquer decisão”, explica Marcelo Salgado, gerente de 

marketing digital do Bradesco.
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ECOSSISTEMA EM EVOLUÇÃO

De acordo com o estudo Apple, IDFA e iOS14, desenvolvido pela AppsFlyer e  MMA, o 

número de instalações orgânicas de aplicativos teve alta considerável na comparação 

entre 2020 e 2019, reforçando o impacto da pandemia na maior digitalização mobile 

dos consumidores.

1
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”
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EASYNVEST: DA WEB 
PARA O MOBILE FIRST

A Easynvest foi a primeira empresa financeira a lançar um app de renda fixa no Brasil. O 

aprimoramento da plataforma mobile exigiu investimento em uma estrutura completa, 

além do desenvolvimento de uma estratégia de aquisição de usuários e experiência 

do cliente. Desde o início deste projeto, a Easynvest contou com a AppsFlyer. Este 

relacionamento foi essencial para o amadurecimento do time de performance da 

Easynvest e os diversos departamentos envolvidos no processo de desenvolvimento 

de seu app. O cliente teve em Ricardo Araujo, CSM da AppsFlyer no Brasil, a liderança 

central. “No início, nós tínhamos uma certa dependência de outras áreas, quando 

precisávamos de informações para tomar decisões no marketing do aplicativo. O 

Ricardo compreendeu a fundo nossas necessidades de negócio e foi a peça-chave 

para que pudéssemos mensurar o potencial do aplicativo”, diz Rafael Sureira, marketing 

de performance da Easynvest.

1
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”
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Como o mobile mudou a maneira de se fazer marketing
e de engajar consumidores?

O mobile deixou de ser uma tendência quando as empresas se deram conta que, hoje 

em dia, oferecer uma experiência de qualidade aos clientes envolve um aplicativo. 

O mobile proporcionou aos profissionais de marketing inúmeras novas maneiras de 

entregar a mensagem aos consumidores, que foram condicionados pelas experiências 

no celular a esperar um nível de conveniência e personalização sem volta. Os dispositivos 

móveis mudaram fundamentalmente a forma como as pessoas interagem com o 

mundo ao seu redor e como os profissionais de marketing desenvolvem um vínculo 

mais próximo com os seus clientes.

“A CENTRALIZAÇÃO
DOS APPS NO
MARKETING SERÁ
CADA VEZ MAIS
COMUM.”

MARLON LUFT
MARKETING MANAGER
LATAM DA APPSFLYER
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Quais são as oportunidades ainda existentes no mobile 
para engajamento, principalmente depois do impacto da 
pandemia?

Estamos entrando em uma nova era de relacionamento com o cliente, na qual 

ferramentas mais modernas nos proporcionarão uma visão holística e multicanal da 

jornada de engajamento online do cliente com as marcas. E a principal vantagem do 

mobile é estar junto do seu cliente no momento correto. Marcas que conseguirem 

desenvolver uma estrutura de mensuração 360º e engajar o cliente com a mensagem 

correta e no momento correto terão mais chances de desenvolver hábitos de consumo 

com seus clientes.

Por algum tempo, o mobile foi associado apenas à 
performance, vendas e conversão, mas, agora, ele também 
é considerado para a construção de marca. Como você 
enxerga esse equilíbrio entre branding e performance?

A meu ver, o branding está totalmente associado à experiência de engajamento que 

as marcas podem oferecer aos seus consumidores por meio do mobile, mas esta 

experiência só é possível por intermédio de uma análise de dados precisa e confiável.
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O termo transformação digital vem sendo muito utilizado 
pelo marketing. Como você enxerga o mobile como um 
aliado neste processo?

A transformação digital envolve o uso de tecnologias digitais para mudar 

fundamentalmente a forma como uma empresa opera. É uma chance de remodelar a 

maneira pela qual ela se relaciona com seus clientes, de agregar valor para modificar 

ou criar processos de negócios. Embora a estratégia de transformação digital de cada 

empresa seja diferente, os aplicativos devem ser levados seriamente em consideração. 

O engajamento de clientes é mais fácil no aplicativo do que, comparativamente, com 

um site. Os aplicativos móveis são desenvolvidos para serem mais rápidos do que os 

websites e fornecem uma melhor experiência ao usuário. Não é à toa que o tempo gasto 

com aplicativos móveis está aumentando, dando às empresas mais oportunidades de 

conexão com seus clientes em seu canal mais efetivo.

O que você considera como tendências que podem ganhar 
projeção dentro deste universo?

Podemos afirmar que a centralização dos apps na estrutura de marketing será cada 

vez mais comum nas grandes empresas. Estamos entrando em um momento em que a 

privacidade será uma das prioridades na estrutura de marketing de qualquer empresa, e 

a complexidade e fragmentação dos dados estão se acelerando e tornando o universo 

do marketing cada vez mais complexo. Profissionais dessa área deverão cada vez mais 

buscar parceiros para lhes ajudar a centralizar todos estes dados em um único lugar.
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A pandemia também impulsionou o mobile 
e, por sua vez, o uso de aplicativos, 
como o da C&A. No ano passado, a 
representatividade desta plataforma cresceu 
de forma exponencial, atingindo o marco 
de 3 milhões de usuários ativos no terceiro 
trimestre.

Mariana Moraes
GERENTE SÊNIOR DE MARKETING 
DA C&A BRASIL

O processo de digitalização e engajamento 
mobile já vinha em forte crescimento nos 
últimos anos. Para se ter uma ideia, cerca de 
65% de todas as transações do Bradesco já 
acontecem pelo celular. Se considerarmos 
todas as interfaces digitais, elas já são 98% 
das movimentações.

Marcelo Salgado
GERENTE DE MARKETING DIGITAL 
DO BRADESCO

1
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”
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A média de audiência de um programa como o BBB, na TV Globo, é de mais de 5 milhões 

de pessoas. Hoje, porém, em um dos espaços mais disputados comercialmente da TV 

brasileira, o principal call to action da maioria dos patrocinadores é um aplicativo. Seja a 

C&A ativando seus modelos por meio de realidade aumentada, o PicPay convidando as 

pessoas a utilizar o QR Code ao lado da tela ou o McDonald´s reforçando seu serviço de 

delivery. Essa integração entre veículo de massa e uma plataforma customizada como 

um app, bem como a conexão entre offline e online, é o melhor dos mundos possíveis 

para uma comunicação multiplataforma.

Esse papel do mobile como integração e ativação vem ganhando cada mais força. 

De acordo com o Global App Install Ad Spend, da AppsFlyer, a expectativa é que, 

até 2022, sejam investidos US$ 118 bilhões em marketing direcionados para que as 

pessoas instalem aplicativos. Hoje, esses dispositivos já conectam mais de 3,5 bilhões 

de pessoas à internet - quase metade da população global -, com crescimento contínuo 

esperado nos próximos anos, de acordo com a GSMA. Além disso, esse cenário tende 

a crescer ainda mais, já que maioria da população no mundo em desenvolvimento 

ainda não possui um smartphone. Índia, China, Indonésia e vários países da África vão 

liderar essa expansão.

2
REVOLUÇÃO NO ENGAJAMENTO
“O mobile como plataforma de conexão online e offline”
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De acordo com o eMarketer, a publicidade móvel, que inclui pesquisa massiva 

e orçamentos de marca, totalizou US$ 241 bilhões em 2019 e deve chegar a US$ 

368 bilhões em 2022. A parcela de investimentos com anúncios de instalação de 

aplicativos vai, portanto, crescer 30% até 2022 para chegar a quase um terço dos 

investimentos em publicidade no celular. “Como produtora de conteúdo, temos o 

mobile participando de um dos principais programas da TV Brasileira: os ‘brothers’ do 

BBB têm à disposição um celular para criação de conteúdo dentro da casa, mesmo 

com a proposta de confinamento. São vídeos, fotos e interações que compõem o feed 

BBB, desconectado do mundo de fora da casa, mas totalmente integrado ali dentro, 

além de outras dinâmicas via smartphone, como compras com o app da Americanas e 

transações bancárias com o PicPay”, explica Gabriel Sampaio, supervisor de aquisição 

e performance da Globo. 

Carlos Pitchu, vice-presidente de mídia do Natura & Co, destaca, neste contexto, que, 

apesar da alta adesão, é importante ressaltar que ela aconteceu de forma não esperada 

e, logo, depende de estudo e muita experimentação por parte das marcas. “Já é sabido 

que o distanciamento social motivou muitas pessoas a buscar alternativas digitais. 

O que temos observado como novo e inesperado é a maneira como as plataformas 

digitais disponíveis foram adotadas. Nem tudo aconteceu como imaginávamos. 

Observamos alguns aplicativos e sistemas sendo adotados para finalidades diferentes. 

O mesmo aconteceu com formatos e tipos de mídia. Vídeo, áudio, texto e lives vão se 

acomodando de forma viva. Portanto, o engajamento no ecossistema mobile acontece 

quando a leitura dessa acomodação em massa é rápida e bem-feita, respeitando o 

desejo coletivo dos usuários”, destaca.

2
REVOLUÇÃO NO ENGAJAMENTO
“O mobile como plataforma de conexão online e offline”
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Fonte: MMA e AppsFlyer

O PODER DA PUBLICIDADE

Na América Latina, até 2022, a expectativa é de um investimento de US$ 6,9 bilhões 

em anúncios orientados à instalação de aplicativos. Para 2021, a projeção é de uma 

receita de US$ 5,5 bilhões vindas de publicidade. No ano passado, esse valor foi de 

US$ 4,3 bilhões.

2
REVOLUÇÃO NO ENGAJAMENTO
“O mobile como plataforma de conexão online e offline”

2019

APAC

$29,9
$39,4

$49,9
$61,1

$14,2

$17,9

$22,6

$27,5

$10,6

$3,1
$14,5

$4,3 $18,5

$5,5 $22,9

$57,8

$76,2

$96,5

$118,4

$6,9

2020 2021 2022

Gastos com anúncios de instalação de aplicativos por região

+32%

+27%

+23%

NORTH AMERICA EMEA LATAM GLOBAL YEAR-OVER-YEAR GROWTH
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PIZZA HUT: O APP COMO ESTRATÉGIA
DE AQUISIÇÃO DE CLIENTES

Após lançar, em 2019, uma nova versão de seu aplicativo, a equipe de aquisição de 

usuários da Pizza Hut identificou forte migração para o comportamento web-to-app 

nos clientes que costumavam fazer pedidos online. Porém, isso não ocorria na taxa de 

migração para clientes que costumavam ligar ou fazer pedidos no próprio restaurante. 

A equipe precisava, então, de uma maneira de converter clientes offline tradicionais em 

usuários mobile. O OneLink, da AppsFlyer, foi a plataforma escolhida para impulsionar os 

QR codes da Pizza Hut, assegurando que a marca poderia mensurar o impacto de sua 

nova campanha offline também na audiência do app. “O OneLink se mostrou simples 

e pronto para ser usado imediatamente e era tudo o que precisávamos para executar 

uma campanha offline com total confiança de que conseguiríamos atribuir os principais 

eventos in-app”, diz Andrew Ellis, gerente de marketing de performance da Pizza Hut. 

2
REVOLUÇÃO NO ENGAJAMENTO
“O mobile como plataforma de conexão online e offline”
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2
REVOLUÇÃO NO ENGAJAMENTO
“O mobile como plataforma de conexão online e offline”

THE STATE OF APP
MARKETING IN LATIN 
AMERICA

O estudo realizado pela AppsFlyer sobre o cenário 

do mercado de apps na América Latina mostra que 

a pujança do Brasil impulsionou toda a região. Desde 

2014, a taxa de adoção no País quase dobrou, 

alcançando 66% da população. Em 2019, quase 60% 

dos downloads de aplicativos foram feitos por meio de 

campanhas de instalação de aplicativos – 15% a mais 

em relação a 2018 e quase 30% a mais desde 2017. 

Aplicativos latino-americanos gastaram na região, em 

2019, U$ 3,1 bilhões em campanhas de marketing 

para instalação, números que correspondem a 6% de 

todos os gastos com campanhas de marketing deste 

tipo no mundo. A estimativa é de que o crescimento, 

em 2020, possa ter chegado a 122%.
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2
REVOLUÇÃO NO ENGAJAMENTO
“O mobile como plataforma de conexão online e offline”

O Brasil assumiu posição como um dos grandes players globais de apps, e lidera na 

América Latina não só como o maior mercado consumidor, mas também, como o de 

maior e mais rápido crescimento na região, seguido por México e Colômbia. De acordo 

com a AppsFlyer, em 2020, apps brasileiros representaram 18% das instalações nos 

países latino-americanos, contra 8% em 2018.

PRINCIPAIS DESCOBERTAS

BRASIL

55%
O Brasil cresceu 55% 
em número total de 
instalações em 2 anos. 
O país detém o maior 
e mais rápido 
crescimento na região.

COLÔMBIA

15%
A Colômbia apresentou 
15% de crescimento 
no número médio de 
instalações por aplicativo, 
o maior crescimento 
na região. O país cresceu 
35% seu número total 
de instalações nos últimos 
2 anos.

COVID-19

65%
Aumento de 65% da 
receita de após gerado 
durante a pandemia 
do COVID-19 no México. 
Apps no Brasil cresceram 
50% sua receita durante 
a pandemia.

M-COMMERCE

9.2%
9.2% das instalações 
de aposse eCommerce 
no Brasil se tornam 
usuários que convertem 
em vendas. Quase 
o dobro comparado 
a outros mercados 
de ponta da região.

CHINESE APPS

-56%
Diminuição da fatia de apps 
chineses entre os maiores 
apps da América Latina 
desde 2018. O share de apps 
brasileiros cresceu 125%.
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Qual o impacto do avanço do mobile como opção de 
consumo e engajamento na dinâmica do marketing?

A  pandemia resultou em mais tempo em casa e, para alguns, mais tempo sozinhos. 

Isso fez com que pessoas em todo o mundo usassem seus dispositivos móveis para 

uma ampla variedade de necessidades emocionais (jogos, fitness, redes sociais, 

streaming, compras) e funcionais (finanças, negócios, entrega de comida e, mais uma 

vez, compras). Até mesmo pessoas que não eram necessariamente heavy user de 

dispositivos móveis agora são. Temos visto um aumento constante na adoção de 

dispositivos móveis e digitais nos últimos anos, e a Covid-19 certamente acelerou essas 

tendências. A maior adoção de aplicativos móveis deixou muito claro para as marcas 

que esse canal deve estar na vanguarda de sua presença.

“MESMO QUEM 
NÃO ERA USUÁRIO 
DE MOBILE, 
AGORA É.”

RAN AVRAHAMY
CMO DA APPSFLYER
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A pandemia acelerou a escala e a importância dos 
dispositivos móveis na estrutura de marketing. Quais são 
as melhores oportunidades para as marcas no cenário dos 
dispositivos móveis?

A pandemia forçou todos nós a repensarmos nossas estratégias de marketing e voltar 

ao básico. Embora seja desafiador, esta também é uma oportunidade incrível de ser 

criativo com orçamentos e recursos e aproveitar ao máximo o que já se tem. As marcas 

precisam se concentrar no aperfeiçoamento de seus produtos e na experiência de 

integração para seus clientes, e os profissionais de marketing precisam se certificar de 

que estão aproveitando seus ativos mais importantes: mídia própria, site, mídia social 

e base de clientes fiéis. Muito pode ser feito com isso, com pouco ou nenhum custo.

Como você vê o futuro do marketing mobile para as marcas?

Para atrair e reter clientes fiéis, as marcas devem garantir a criação de jornadas 

significativas para seus usuários, ao mesmo tempo que fornecem valor desde o primeiro 

passo. A competição é acirrada e os consumidores não toleram uma experiência abaixo 

da média. Se você não fornecer o valor de que eles precisam, eles encontrarão um 

concorrente que o fará.
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Quais são as tendências e tecnologias móveis promissoras 
que você considera essenciais para as marcas no futuro 
próximo?

A ascensão do digital e do celular durante a pandemia certamente continuará sendo 

uma oportunidade econômica para as marcas que pensam o mobile. Mesmo quando 

esperamos estar nos aproximando do fim desta crise global, a aceleração digital não vai 

diminuir. Muitas marcas usaram esse tempo para intensificar sua estratégia e a barra está 

oficialmente elevada. Marcas que usarão esse salto para fornecer valor excepcional e irão 

além para encantar seus clientes chegarão ao topo. Além das condições econômicas, 

a crescente conscientização sobre as regulamentações relacionadas à privacidade do 

usuário continuará a moldar a inovação e o crescimento, à medida que as marcas se 

adaptam para manter a experiência do usuário final e, ao mesmo tempo, garantir que 

mantenham as mais altas medidas de privacidade.
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O engajamento no ecossistema mobile 
acontece quando a leitura dessa acomodação 
em massa é rápida e bem feita, respeitando 
o desejo coletivo dos usuários.

Carlos Pitchu
VICE-PRESIDENTE DE MÍDIA 
DO NATURA & CO

Durante a pandemia um dos movimentos 
que fizemos, acompanhado de outros players 
da indústria, foi uma redução temporária 
de resolução para facilitar a conexão dos 
usuários. Todo o planejamento de marketing 
foi refeito e dedicamos bastante energia para 
engajamento e retenção, além de melhorias 
na plataforma. Como resultado disso, em 
2020, passamos da marca de 30 milhões 
de usuários únicos na plataforma.

Gabriel Sampaio
SUPERVISÃO DE AQUISIÇÃO 
E PERFORMANCE NA GLOBO

2
REVOLUÇÃO NO ENGAJAMENTO
“O mobile como plataforma de conexão online e offline”
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        Em março, o Itaú lançou uma 

       campanha cujo tema central era a 

       privacidade de dados. A iniciativa,  

        inédita para um grande banco  

        de varejo, reforça a importância 

         de se discutir dados e  

        privacidade entre o público  

        massivo, como defende Daniel  

        Simões, country manager da  

       AppsFlyer Brasil. De acordo com  

        ele, na medida em que se cria um  

        ambiente saudável e transparente em 

relação ao uso de dados, ganham os consumidores, bem como as empresas que 

passam a ter mais oportunidades na oferta de produtos e serviços customizados. 

Henrique Nishisaki, analista sênior de dados da XP Inc., empresa inserida em um 

contexto em que dados seguros são vitais, reforça que transparência, comunicação e 

conhecimento são fundamentais para estabelecer uma relação de confiança com os 

consumidores. “O mobile é um dos pilares de contato com o cliente. Imaginar atualmente 

que podemos criar uma relação sem estar presente na mão dos clientes é algo que 

limita nossa relação, bem como as oportunidades. No curto prazo, podemos dizer que 

é crucial conectar todas as experiências do usuário com os dispositivos móveis. Não é 

algo de que se possa abrir mão”, destaca.

3
SEGURANÇA A SERVIÇO 
DA EXPERIÊNCIA
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”
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De acordo com Henrique, o mobile permite estreitar ainda mais a conexão com os 

consumidores. “Em médio e longo prazos, vemos como uma necessidade de criar 

relações ainda mais fortes. Entendemos que temos clientes que não se comunicam bem 

com os outros canais e ainda não se sentem confortáveis em nosso ambiente mobile. 

Por isso, é importante desenvolvermos nossas interações mobile para ampliação de 

nossos negócios para os mais diversos tipos de clientes, criando experiências, sendo 

mais pessoais e mudando nossa forma de fazer negócios”, afirma. Atualmente, 56% 

dos clientes da XP só acessam o app e 42% acessam a web via mobile. “Se somarmos 

esses dois números, conseguimos saber que 98% dos nossos clientes acessam a XP 

pelo dispositivo móvel. Então, de fato, é nossa principal prioridade e, hoje, tudo que 

fazemos dentro de experiência é ‘mobile first”, completa.

3
SEGURANÇA A SERVIÇO 
DA EXPERIÊNCIA
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”
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Para Vitor Bertoncini, diretor de marketing da Raia Drogasil, outro segmento no qual 

privacidade é crucial, o mobile é chave na estratégia da empresa. Cerca de 80% dos 

pedidos de e-commerce da rede já são realizados pelo mobile, entre apps, sites mobile, 

super apps e whatsapp de loja. “Além do e-commerce, também usamos o app para 

melhorar a experiência do cliente dentro das nossas mais de 2,3 mil lojas físicas. Nossos 

apps já foram baixados por 9 milhões de clientes. Nesta plataforma, podemos acessar 

ofertas personalizadas e exclusivas, com maior desconto.

Historicamente, personalizamos ofertas por meio do cupom impresso. O cliente se 

identifica na loja física e imprimimos um cupom com descontos personalizados, que é 

um sucesso com cerca de 15% de conversão”, conta Vitor. Em 2019, a Raia Drogasil 

lançou os apps Droga Raia e Drogasil e, em maio de 2020, uma campanha que dá 

20% de desconto nos produtos favoritos do consumidor. “Os funcionários das lojas 

passaram a auxiliar os clientes a baixar o app, para obterem descontos adicionais em 

suas compras. Fizemos cerca de 1MM de downloads em novembro de 2020, e as 

conversões de ofertas aumentaram cerca de 50%”, reforça.

3
SEGURANÇA A SERVIÇO 
DA EXPERIÊNCIA
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”
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OS IMPACTOS DO iOS 14

A pesquisa da MMA e AppsFlyer também mapeou o nível de intimidade das lideranças 

de marketing com o impacto das mudanças do sistema operacional na publicidade e 

35% dos respondentes ainda estão pouco familiarizados. 

Fonte: MMA e AppsFlyer

3
SEGURANÇA A SERVIÇO 
DA EXPERIÊNCIA
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”
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MACY´S: CONTEÚDO COMO ESTRATÉGIA
DE REMARKETING

Referência em lojas de departamento, a Macy’s evoluiu seu modelo de negócios nos 

últimos anos, ampliando a oferta de produtos e incluindo outras categorias como móveis 

e materiais de construção, tornando-se, de fato, multicanal. Tendo o mobile como 

centro de sua estratégia de crescimento, a rede precisava dimensionar a adoção de seu 

aplicativo móvel para aumentar o engajamento e as compras. Neste contexto, os dados 

de atribuição da AppsFlyer deram à Macy’s uma visão multicanal do desempenho de sua 

campanha, revelando algumas áreas-chave de otimização para melhorar a adoção e o 

engajamento móvel para remarketing e aquisição. “Ano após ano, a Macy’s percebeu 

um aumento de 30% no total de sessões e de 68% nas compras. Isso resultou em um 

aumento de 55% na receita móvel total, incluindo um crescimento de 100% na receita 

por instalação e de 20% na receita por sessão”, diz Margaret Dorsman, marketing 

brand manager da Macy´s.

3
SEGURANÇA A SERVIÇO 
DA EXPERIÊNCIA
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”
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3
SEGURANÇA A SERVIÇO 
DA EXPERIÊNCIA
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”

A CORRIDA PELA DIGITALIZAÇÃO

Um novo relatório da McKinsey mostra que quase todas as organizações, sejam elas 

empresas tradicionais ou startups, estão reorientando seus modelos de negócios para 

serem mais digitais como resultado direto do impacto da covid-19 na mudança de 

comportamento dos consumidores.

A pesquisa revela seis facilitadores para alcançar a maturidade digital que, agora, 

são mais relevantes do que nunca, já que mais empresas tiveram que acelerar sua 

transformação digital nos últimos meses:

    1 • Conectar dados de clientes em vários pontos de contato

    2 •  Vincular objetivos de marketing para metas unificadas 

da marca

    3 •  Automatizar tarefas e adaptar mensagens escaláveis 

    4 •  Estabelecer parcerias estratégicas com objetivos de 

marketing compartilhados

    5 •  Treinar e contratar para ciência de dados avançada e 

habilidades analíticas 

    6 •  Desenvolver equipes multifuncionais com uma cultura 

de teste e aprendizado
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No curto prazo, podemos dizer que é crucial 
conectar toda as experiências do usuário 
com os dispositivos móveis. Não é algo de 
que se possa abrir mão em um contexto em 
que precisamos desenvolver algo próprio 
ou conectar-nos com o cliente nos demais 
canais existentes.

Henrique Nishisaki
ANALISTA SÊNIOR DE DADOS 
DA XP INC

Desde o lançamento de nossos apps, em 
2019, o mobile passou a ser o maior motor de 
digitalização do cliente e, por consequência, 
um dos maiores alavancadores de life time 
value. O maior uso do app, inclusive, é dentro 
da loja física em que o cliente ativa para 
comprar, desfrutar de ofertas exclusivas e 
acumular e resgatar pontos.

Vitor Bertoncini
DIRETOR DE MARKETING
NA RAIA DROGASIL

3
SEGURANÇA A SERVIÇO 
DA EXPERIÊNCIA
“O mobile como principal meio de engajamento na era pós-pandemia”
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Anualmente, a Apple atualiza seu sistema operacional. Neste 2021, o grande destaque 

foram as novidades de privacidade do iOS 14. Dentre as várias mudanças implementadas 

estão recursos que garantem bloqueio e proteção de dados. O aviso de violação de 

dados, por exemplo, permite que o usuário seja alertado quando uma senha já foi 

utilizada. Os relatórios de privacidade dos sites mostram também quantos endereços 

foram bloqueados pelo Safari. Além disso, os cards de privacidade dos apps que 

funcionam como avisos sobre os dados têm permissão para coletar informações sobre 

como elas podem ser compartilhadas com terceiros. Outro recurso colocará controles 

mais rígidos sobre a forma pela qual os aplicativos podem rastrear e segmentar os 

anúncios que aparecem durante a navegação.

4
O QUE VEM DEPOIS DO iOS 14?
“Como a nova versão do sistema operacional da Apple impacta 

a indústria mobile?”
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Essas mudanças, como explica Ricardo Araújo, CSM da AppsFlyer no Brasil, terão 

impactos relevantes na dinâmica das marcas que investem no mobile. “Com as 

mudanças na política de privacidade, a Apple anunciou que dará aos usuários a 

capacidade de optar por bloquear o compartilhamento do IDFA (identificador de 

anunciantes) no nível do aplicativo. Agora, quando um usuário instala ou atualiza o novo 

iOS, um prompt aparecerá alertando-o para aceitar ou cancelar o compartilhamento 

dessas informações. Estas mudanças devem interferir na experiência do usuário de 

iOS que optar pelo bloqueio das ferramentas de tracking. Em outras palavras, estes 

usuários não compartilharão informações sobre suas preferências de consumo em 

aplicativos, o que acarretará uma experiência menos intuitiva”, diz Araújo. 

Neste caso, como indica Araújo, experiência é fundamental para qualquer marca que 

investe no mobile em apps. De acordo com dados da B3, entre 2019 e 2020 o número de 

pessoas físicas na bolsa saltou de 1,6 milhão para 3,2 milhões, acirrando a disputa das 

corretoras e bancos pelos clientes com tal interesse. “A maioria destes investidores são 

iniciantes, têm menos de 35 anos e tendem a optar pelas empresas que oferecem não 

só os melhores produtos financeiros, mas também a melhor experiência. O que envolve 

desde a visualização de um anúncio em sua jornada de aquisição, a própria abertura 

de conta, os aportes recorrentes e o atendimento – que, quanto mais personalizado de 

acordo com suas diferentes necessidades e demandas, melhor é”, diz Rodrigo Rinaldi, 

diretor de marketing do BTG Pactual.

4
O QUE VEM DEPOIS DO iOS 14?
“Como a nova versão do sistema operacional da Apple impacta 

a indústria mobile?”



33

Playbook >> Dados e Privacidade: A Nova Era das Marcas no Mobile.

Araújo, da AppsFlyer, sinaliza que, nos últimos anos, a empresa já vem se preparando 

para este contexto. “Temos nos programado para um ecossistema sem IDFA. 

Estivemos aplicando recursos em diversos produtos e soluções, que, juntamente com 

nosso investimento permanente em segurança e privacidade, nos fez ficar muito bem 

adaptados para as futuras atualizações do iOS14”, explica. De acordo com Rinaldi, 

além da experiência, as métricas desse ambiente continuam sendo fundamentais para 

acelerar os negócios digitais. “Com um crescimento cada vez maior de usuários, se 

tornou imprescindível a mensuração de seu comportamento e suas diferenças, para 

cada vez mais conseguirmos abraçar esse público entrante, buscando trazer a melhor 

UX e CX para atender às suas diferentes demandas e ambições. No BTG Pactual digital 

conseguimos entender essa necessidade do mercado

4
O QUE VEM DEPOIS DO iOS 14?
“Como a nova versão do sistema operacional da Apple impacta 

a indústria mobile?”

e fomos nos adaptando, o que levou 

nosso share de novas contas de canais 

de aquisição por meio de instalação de 

aplicativo crescer 47% entre 2019 e 2021”.



34

Playbook >> Dados e Privacidade: A Nova Era das Marcas no Mobile.

AS QUESTÕES DO iOS 14

O estudo também mostra que 41% dos líderes de marketing ainda concordam 

parcialmente em ajustar o investimento com os anúncios do mobile diante das mudanças 

do sistema operacional. Somente 6% dos respondentes concordaram totalmente em 

reduzir as verbas direcionadas ao mobile.

Fonte: MMA e AppsFlyer

4
O QUE VEM DEPOIS DO iOS 14?
“Como a nova versão do sistema operacional da Apple impacta 

a indústria mobile?”



35

Playbook >> Dados e Privacidade: A Nova Era das Marcas no Mobile.

4
O QUE VEM DEPOIS DO iOS 14?
“Como a nova versão do sistema operacional da Apple impacta 

a indústria mobile?”

      BTG PACTUAL: DADOS 
       PARA LIGAR OS PONTOS

O BTG Pactual já possuía o aplicativo no centro de sua estratégia de marketing. No 

entanto, o maior banco de investimentos da América Latina tinha o desafio de obter 

uma visão ainda mais holística da performance do app. O modelo de mensuração de 

dados era, até então, baseado no comportamento de visitas. A parceria feita com a 

AppsFlyer garantiu o mapeamento dos pontos da jornada dos clientes no funil. Esse 

movimento permitiu a compreensão da fonte de downloads conectando os dados 

mobile ao modelo de atribuição de visitas. “A integração da ferramenta de atribuição e 

análise de dados web do BTG com a AppsFlyer trouxe a maturidade e a segurança que 

faltavam para o nosso time de performance poder escalar as estratégias de campanhas 

com foco em aquisição de usuários no app”, diz André Kliousoff, head de marketing do 

BTG Pactual digital.
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O que o iOS 14 vai trazer em termos de novas experiências, 
oportunidades e possibilidades para as empresas e 
usuários?

Em muitos casos, o IDFA é utilizado para garantir a melhor experiência possível para o 

usuário e um maior valor para os consumidores. Se você não consegue mensurar algo, 

você não pode melhorá-lo. Não há dúvidas de que a mensuração, ou o encerramento 

do ciclo de feedback com a atribuição, é essencial para melhorar a experiência do 

usuário.  Em geral, as mudanças de privacidade apresentadas pela Apple para o iOS 

14 limitarão a possibilidade das empresas de mensurar suas ações nos devices da 

Apple, e complicar a vida dos profissionais de marketing. Com a opção dos usuários 

de não compartilharem o ID tracking number (IDFA) dos devices IOS, podemos esperar 

muitos usuários bloqueando estes dados, o que trará dificuldades de monetização e 

engajamento com clientes, e uma experiência prejudicada.

“AS MUDANÇAS 
DE PRIVACIDADE 
DO iOS 14 LIMITAM 
A MENSURAÇÃO 
NOS DEVICES 
DA APPLE.”

RICARDO ARAÚJO
CSM DA APPSFLYER
NO BRASIL
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Recentemente, vários países colocaram em vigor leis 
de privacidade e uso de dados. De que forma essas leis 
impactaram a maneira como as empresas usam os dados 
no mobile?

A privacidade é um direito fundamental do homem, um valor central compartilhado pela 

AppsFlyer. Ao longo dos anos, e mais recentemente na última conferência mundial dos 

desenvolvedores, a Apple provou que existe uma maneira de manter a excelência da 

privacidade e da experiência do usuário. Mas será que os usuários realmente precisam 

renunciar à sua experiência e ao valor que eles recebem de seus apps favoritos? Aqui 

na AppsFlyer, nos últimos dois anos, temos nos programado para um ecossistema sem 

IDFA. Estivemos aplicando recursos em diversos produtos e soluções, que, juntamente 

com nosso investimento permanente em segurança e privacidade, nos fez ficar muito 

bem-adaptados para as futuras atualizações do iOS14.

O que muda neste aspecto com o iOS 14 em termos de 
dados e privacidade?

Para os usuários, a Apple vem com um lema de que o que acontece no seu iPhone, 

fica no seu iPhone, mas, em geral, o maior impacto será sentido pelos advertisers. 

Com as mudanças na política de privacidade, a Apple anunciou que dará aos usuários 

a capacidade de optar por bloquear o compartilhamento do IDFA no nível do aplicativo. 

Agora, quando um usuário instala ou atualiza o novo iOS, um prompt aparecerá 

alertando-o para aceitar ou cancelar o compartilhamento dessas informações. Estas 

mudanças devem interferir na experiência do usuário de iOS que optar pelo bloqueio 

das ferramentas de tracking. Em outras palavras, estes usuários não compartilharão 

informações sobre as suas preferências de consumo em aplicativos, o que acarretará 

uma experiência quebrada e menos intuitiva.
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Mobile First está no centro das nossas estratégias 
em médio e longo prazos, seja na adoção de novas 
tecnologias ou de inovações que nos possibilitem 
proporcionar uma melhor experiência ao usuário. 
Fato que traz benefícios para nossa base atual, 
como também aumenta a atratividade na aquisição 
de novos clientes. A busca por um melhor lifetime 
value nos novos usuários e melhoria dos que já estão 
conosco também é uma constante.

Rodrigo Rinaldi
DIRETOR DE MARKETING E BA DO BTG PACTUAL

4
O QUE VEM DEPOIS DO iOS 14?
“Como a nova versão do sistema operacional da Apple impacta 

a indústria mobile?”
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5
ENTREVISTA

“O MERCADO DE APLICATIVOS 
CRESCEU CINCO ANOS EM UM.”

Mudança de comportamento dos 

consumidores e das marcas. Essa frase 

define como as empresas passaram a ter 

nos aplicativos uma plataforma estratégica, 

principalmente, no momento em que, diante 

do isolamento, as pessoas migraram de 

forma relevante seus hábitos para o mobile. 

Se antes ainda existia certa resistência, a 

curva de adesão cresceu exponencialmente.

De acordo com Daniel Simões, country 

manager da AppsFlyer, no entanto, é 

importante considerar o aplicativo como 

parte de um ecossistema e de uma estrutura 

que tenha um só objetivo: melhorar sempre a 

experiência do consumidor. Nesta entrevista, 

Simões fala sobre a evolução cultural na 

compreensão do app como elemento de 

transformação digital e ressalta um processo 

de consolidação necessário para os 

próximos anos.

DANIEL SIMÕES
COUNTRY 
MANAGER
DA APPSFLYER 
NO BRASIL
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Como a digitalização, fruto da pandemia, acelerou a adesão 
no uso de aplicativos?

Fazer o shift para o mobile já era uma tendência relevante entre as empresas. Hoje, 

75% dos investimentos em mídia digital já estão direcionados ao mobile, sendo que 

os aplicativos respondem por uma parcela importante deste percentual. O mercado 

entendeu que o app é um canal necessário e que, durante a pandemia, as pessoas se 

acostumaram a usar de forma mais efetiva. Eu costumo dizer que o aplicativo é aquela 

roupa que já vem confortável. O usuário sabe o que esperar, o endereço está cadastrado, 

o histórico de compra e serviços está lá, ou seja, a experiência é muito mais fluida que 

no desktop ou na navegação web pelo mobile. E, neste contexto, a pandemia alterou 

nosso comportamento ampliando ainda mais o papel dos apps em nossa vida. Isso 

passa por coisas simples, como netos falando com os avós via aplicativos, reuniões de 

trabalho feitas pelo mobile e uma série de outras utilidades. Percebemos, em meio a 

essa situação, que o mercado de apps avançou cinco anos em um.

COVID 19

BAIX AR APPS

COVI D 19

1

!
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Qual é o papel dos aplicativos no processo de transformação 
digital das empresas e também na maneira de se investir 
em marketing?

Interessante ver que hoje, em um programa de massa como o BBB, por exemplo, no 

qual mais se investe em mídia, o call to action das marcas é baixar um aplicativo: a C&A 

com o uso de realidade aumentada, o McDonald´s reforçando a entrega pelo delivery. 

Essa presença do app em um movimento de marketing tão importante como um 

reality ilustra também o papel que essa plataforma possui na transformação digital das 

empresas. Mas não é somente sobre um app. É importante pensar em todo o processo 

que está por trás. Não é ter o app apenas pelo app, mas entender qual proposta de 

valor e entrega será feita pela marca. Se hoje o Mercado Livre entrega no dia seguinte, 

ou até no mesmo dia, não é por causa do app. É porque existe todo um ecossistema 

e um preparo para dar suporte à experiência do aplicativo. É muito importante que as 

empresas entendam a importância dessa experiência concreta. A barreira de entrada 

em um app é baixa, isso significa que, se sua marca não entregar valor, logo vem um 

outro e entrega.

Não adianta ter 15 milhões 
de downloads se os usuários 
te abandonam. É mais importante 
ter 1,5 milhão de usuários ativos. 

A chave da fidelização está 
na qualidade da relação e não 
na quantidade.
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Ainda existe a necessidade de educar as empresas em 
relação ao papel de um app em suas estratégias?

Eu dividiria o desafio em dois. O primeiro está relacionado à conexão que um app deve 

fazer com toda a entrega de valor de uma marca. Falta, de fato, entender essa conexão. 

A gente tem casos em que algumas marcas já entenderam muito bem como colocar 

isso em prática. A Ambev, por exemplo, com o Zé Delivery, deixa claro que reforça o 

foco total na melhor experiência possível de acordo com a jornada do consumidor. 

O segundo está na importância de as marcas terem uma conexão direta com seus 

consumidores e o app é muito propício para isso. Inclusive, ensinando-lhes sobre a 

jornada e o comportamento de cada consumidor, permitindo uma entrega cada vez 

mais customizada e assertiva.

Você mencionou o app como uma ferramenta relevante 
de compreensão da jornada do consumidor. Qual é a 
importância de se discutir privacidade nesta dinâmica?

Com a consciência e a discussão cada vez mais presentes sobre privacidade, os dados 

serão ainda mais escassos. Isso significa que a marca precisa ter muita clareza ao 

explicar ao consumidor o que ele ganha fornecendo seus dados. Em troca de que 

e para que? Essa relação mais madura e saudável permitirá maior fidelização e trará 

benefício para os dois lados. Hoje, qualquer empresa que queira ser relevante precisará 

deste conhecimento para sobreviver. Eu fico muito feliz de ter visto um anúncio do 

Itaú, em março, em rede nacional na TV aberta, sobre privacidade. O Itaú poderia 

estar investindo milhões para falar de crédito ou de um novo serviço, mas ele focou 

na privacidade. Deixamos de ter esse assunto como um elefante na sala e passamos 

a ter mais maturidade ao falar sobre ele. Um consumidor precisa ter a clareza do 

funcionamento de um cookie de terceiros no seu computador. Quanto mais ele estiver 

informado sobre isso, mas ele será seletivo sobre as empresas que ele quer.
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Qual foi o papel do app de permitir que empresas menores, 
como startups, por exemplo, escalassem seus negócios?

Foi fundamental. A Rappi, há três anos, era uma empresa pequena. Mas nesse mundo, 

o ser pequeno pode durar pouco. Hoje, com a velocidade do digital, uma empresa 

sai do zero para um milhão de usuários de forma muito rápida. Para você escalar, tem 

que ter um trabalho muito forte. E aqui, na AppsFlyer, a gente investe muito nisso. 

Oferecemos mentoria, orientamos no uso de dados e na medição minuciosa do ROI 

porque isso faz toda a diferença. As empresas maiores já caminharam bastante, mas 

existe um universo inteiro de pequenas empresas que têm nos apps uma oportunidade 

incrível de crescimento.

A marca precisa ter muita clareza 
ao explicar ao consumidor o que 
ele ganha fornecendo seus dados. 

Essa relação mais madura 
e saudável permitirá maior 
fidelização e trará benefício 
para os dois lados.
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Olhando no médio e longo prazos, teremos espaço para 
tantos aplicativos ou você enxerga um processo de 
consolidação?

O aplicativo como plataforma é irreversível. Não existe volta. O que teremos, sim, é 

uma consolidação. Uma pessoa, hoje, usa, em média, 30 aplicativos. Passou da quinta 

página ninguém mais dá atenção. Neste sentido, vai haver uma consolidação. Seja na 

fusão de alguns apps, seja na integração de outros. Por isso, a discussão sobre os 

super apps aqui é muito importante. E, neste sentido, é relevante mudarmos nossa 

lógica de métricas. Não adianta, hoje, ter 15 milhões de downloads se esses usuários 

não o utilizam. Vale mais ter 1,5 milhão de usuários ativos. E é nesses usuários ativos 

que existe a oportunidade de fidelização. Mas eu ainda aposto que teremos muitas 

surpresas e oportunidades de serviços que poderiam estar no app e ainda não estão e 

outros que podem ampliar sua presença, como educação e saúde, por exemplo.
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