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Para acertar, tem que errar primeiro 

Pelo segundo ano consecutivo, a Mobile Marketing Association Latin America promoveu 

a versão local do MMA Innovate, um dos principais eventos do mundo quando o assunto 

é inovação e mobilidade. Este ano tivemos um público ainda maior que em 2018: foram 

700 pessoas do mercado de agências, martech e de 152 empresas anunciantes.

Aproveitamos nosso segundo grande evento do ano (o primeiro foi o MMA Impact Forum, 

em abril) para apresentar um dos estudos mais aguardados, o MMA Mobile Report, versão 

2019. Entre vários insights, a pesquisa mostra que há muito espaço para o crescimento 

das estratégias mobile no Brasil, não apenas em termos de m-commerce, mas pensando 

também na conveniência e na curadoria de informações. Aqui você vai ver um resumo, 

mas pode ter acesso à pesquisa e todos conteúdos no site www.marketingfuture.today 

O evento é também uma celebração às grandes ideias de marketing mobile, que premiamos 

com o MMA Smarties. Este ano, o corpo de jurados (comandado por Ricardo John, CEO 

e CCO da FCB Brasil) foi bem rigoroso: distribuiu apenas 18 Ouros, sendo cinco deles para 

a campanha The Traffic Jam Whooper, do Burger King México. Que acabou levando como 

a melhor campanha (Best in Show) e fez do Burger King o anunciante do ano.

Uma coisa que fizemos questão de trazer desta vez foram exemplos práticos de como 

aplicar, com criatividade, as ferramentas que estão à disposição no mercado. Foram pelo 

menos dez cases, mostrando de tudo um pouco: do uso da tecnologia mobile adtech para 

auditar visitas no PDV à “appificação” de vendas, passando por diversidade e uso de dados.

Nos eventos se mostra o que deu certo. Mas não se deve esquecer que, antes de acertar, o 

pessoal teve que trabalhar duro, ajustar estratégias e até quebrar a cara, mesmo. Inovação 

não acontece sem testes e erros. Quanto mais a gente erra, maiores são as possibilidades 

de acertar no contexto do marketing. É preciso ser resiliente, pois o sucesso só costuma 

acontecer após uma série de falhas. 

O cases que você vai ver neste report mostram empresas que estão transformando 

seus negócios com planejamento, criatividade, tecnologia e, principalmente, coragem de 

experimentar. Porque, no final, tudo dá certo. Só que, na maioria das vezes, tem que dar 

errado primeiro.

  Fabiano Destri Lobo  MANAGING DIRECTOR LATAM  MOBILE MARKETING ASSOCIATION
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Um prato cheio para o marketing digital

Uma celebração à criatividade, à inovação, aos bons resultados e, porque não, 

aos erros, fracassos e tropeços. Assim foi a segunda edição do MMA Innovate 

Latam, realizada no dia 18 de setembro, em São Paulo, pela Mobile Marketing 

Association Brasil. Desde que foi lançado nos EUA, há sete anos, o evento se 

tornou um dos principais do mundo sobre inovação e mobilidade. Em 2018, 

pela primeira vez, foi realizada uma edição para a América Latina, também em 

São Paulo. A plateia pediu bis.

Da AI ao CRM, do novo 5G ao velho App (reinventado), o cardápio degustado 

pelos quase 700 participantes do evento foi variado, e recheado de cases, muitos 

cases. Que foram agrupados em três grandes temas: dados, e-commerce 

e publicidade. A seguir, uma visão 360º do que foi o MMA Innovate Latam 2019.  

Bom apetite.

1
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MMA Mobile Report Brasil 2019

No Brasil, passamos mais tempo na internet cuidando de assuntos pessoais 

do que com nossos amigos, perdemos o medo de comprar direto pelo celular 

e estamos cada vez mais preocupados com a segurança de nossos dados e 

dispositivos. Esses são apenas alguns insights do estudo MMA Mobile Report 

2019 Brasil, realizado pela empresa de pesquisa GfK para a Mobile Marketing 

Association.

Que somos apaixonados por tecnologia e heavy users de redes sociais já 

sabíamos, mas o quadro fica mais nítido quando os números entram em cena: 

passamos em média 68 horas online por mês, sendo metade desse tempo 

em redes de relacionamento. Gastamos 29h tratando de assuntos pessoais na 

internet, 25% mais do que o tempo com os amigos.
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Dos sete aplicativos de maior alcance e uso entre os brasileiros, cinco são de 

redes sociais. Outros apps relevantes:

• Compras: 82% de alcance (+ 6 pontos percentuais sobre 2017)

• Financeiro: 69% de alcance (+ 13 pp)

• Mobilidade: 64% de alcance (+ 6 pp)

• Mídia sob demanda: 56% de alcance (+ 6 pp) 

• Delivery de refeições: 30% de alcance (+ 12 pp)

2
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Uma novidade é o crescente interesse em pagamentos via dispositivos móveis: 

quase 50% querem pagar com smartphone. “Não são só os mais jovens, todas 

as gerações querem usar o celular como meio de pagamento. O smartphone 

está mudando o comportamento de pessoas de todas as idades”, detalhou 

Henrique Mascarenhas, diretor comercial da GfK, que apresentou o estudo. 

O mesmo vale para compras via smartphone: o volume aumentou, em todas as 

faixas etárias.

Em contrapartida, os usuários estão mais preocupados com a questão da segurança. 

Na América Latina e Europa Ocidental, 10% dizem temer, principalmente, que seus 

dados pessoais caiam em mão erradas. Na Ásia e na América do Norte, esse 

percentual dobra. “Segurança tem a ver com transparência e credibilidade. 

Para que empresas e marcas não tenham sua reputação arranhada, é preciso 

se adaptar às novas regras”, disse Mascarenhas, referindo-se à Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD, a legislação brasileira) e ao General Data Protection 

Regulation (GDPR, da União Europeia).

Henrique Mascarenhas - GFK
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A pesquisa mostra ainda que o consumidor espera que a tecnologia facilite 

sua vida; quer saber o que comprar, demanda curadoria e encara o online e 

o off-line como partes da mesma jornada de consumo. Na verdade, a jornada, hoje, 

é única. E o celular a faz ficar cada vez mais fluida. De fato, o nível de satisfação do 

consumidor phygital (físico + digital) é maior do que o da média geral.

Em termos de comunicação, uma pessoa é exposta a 362 mensagens de 

marcas por dia e dá atenção real a apenas 12 delas (média global). Multitarefa, 

dispersivo e super assediado, o consumidor controla a mídia e desvia do 

que não interessa. Gosta de propaganda, mas detesta pop ups e vídeos que 

não consegue pular. “Para conquistar atenção, não seja invasivo. Traga um 

contexto que faça parte da vida dele”, aconselha o executivo da GfK.

No caso dos smartphones, é ainda mais difícil de chamar a atenção: 7 segundos 

são os novos 30 segundos. No entanto, é o único que consegue entregar aquilo 

que o usuário realmente quer. Apesar de a taxa de conversão ser três vezes maior 

no desktop, o mobile tem desempenho superior em termos de otimização do 

investimento em mídia e consegue atingir o consumidor certo, na hora certa.
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Os melhores resultados são obtidos com interação entre as mídias. Campanhas 

que combinam veiculação em TV, mídias sociais e outros canais digitais são as 

que geram maior impacto, de acordo com experimento realizado pela empresa 

de pesquisa. “A mensagem é amplificada muito mais quando se usam os 

três meios, pois mais de 50% a recebem mais de uma vez. Além disso, a 

comunicação recebida por dois canais diferentes potencializa a mensagem”, 

explica Mascarenhas.

EM RESUMO

•  Há muito espaço para o crescimento das estratégias mobile no Brasil, 

não apenas do ponto de vista do m-commerce mas também da 

conveniência e da curadoria de informações.

•  A publicidade mobile melhorou muito em termos de construção de marca 

e impacto da mensagem, mas ainda carece de formas mais sofisticadas 

de execução.

•  É grande o potencial de otimização de investimento em cross media 

mais efetivo, para conseguir o mesmo impacto com menor desembolso 

(ou mais impacto com a mesma verba).
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5G: a hora é agora

O 5G, a quinta geração de internet móvel, está funcionando em alguns países e 

em teste em praticamente todos os continentes. Estados Unidos, China e Coreia já 

contam com redes comerciais. No Brasil, a expectativa é que as primeiras comecem 

a funcionar em 2020. 

Embora não existam dúvidas de que o 5G vai revolucionar a conectividade, ainda há 

alguns mitos acerca dessa tecnologia. Pesquisa global da Ericsson com empresas 

do setor, especialistas, acadêmicos e consumidores identificou os principais:

• Não há benefício para o consumidor no curto prazo

• As pessoas não querem pagar a mais por isso

• Smartphones são a solução para 5G

• Padrões atuais de consumo determinarão como será a demanda

3

Ana Raquel Hernandes - Verizon Media
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Mas não é bem assim. A pesquisa indicou que as pessoas estão, sim, dispostas 

a pagar mais pelo 5G, que a expectativa imediata do consumidor é reduzir o 

congestionamento de linhas em locais de grande aglomeração, que no futuro todos 

estaremos usando outros equipamentos mobile e, principalmente, que os padrões 

de consumo hoje não podem predizer o futuro. “Quando o 3G foi lançado 

não existia smartphone. O iPhone, primeiro smartphone sem teclado, foi 

lançado em 2007 e o 4G chegou só em 2009. Ou seja, se a Apple tivesse se 

baseado no padrão de consumo da época, não existiria o smartphone como 

conhecemos”, lembrou Ana Raquel Hernandes, head do Ryot Studio Brasil, parte 

do grupo Verizon Media. Para ela, o mesmo vai acontecer com o 5G.

A VERIZON DEFINIU OITO CARACTERÍSTICAS DO 5G
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Essas características, ou “moedas”, estão agrupadas em quatro grandes campos:

COMPUTAÇÃO EM NUVEM: A quantidade e o volume de dados transmitidos 

que o 5G permite é muito maior, o que vai possibilitar o processamento de muitas 

informações na nuvem. Com isso, poderemos ter dispositivos cada vez menores

CONEXÃO PERMANENTE: O 5G é muito estável, mesmo em altas velocidades 

– ou seja, é uma internet que não cai e permite a conexão de diversos aparelhos 

ao mesmo tempo, o que é crucial para internet das coisas (IoT) e para possibilitar 

experiências coletivas mais ricas.

EFICIÊNCIA/ SEGURANÇA/ TECNOLOGIA: Alguns dos benefícios técnicos do 

5G incluem economia de energia de até 90% e agilidade na instalação de redes 

de transmissão (é possível montar uma rede em uma hora e meia). Isso permite 

identificar e corrigir falhas com mais rapidez e eficiência.

FIM DA ESPERA: Uma grande vantagem para o consumidor é a alta velocidade e 

latência menor que o tempo de um piscar de olhos, além da estabilidade da rede. 

Com isso, será possível baixar vídeos e games muito mais rápido, além de outras 

aplicações nas mais diversas áreas, da educação à saúde.
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Marcas, mídia, produtores e distribuidores de conteúdo serão fortemente 

impactados pelo 5G, na medida em que teremos realmente IoT e, com isso, novas 

possibilidades de conteúdo, de experiências e de storytelling.

AUDIOVISUAL - a velocidade do 5G permitirá, por exemplo, a pré-visualização de 

animação em tempo real, reduzindo significativamente o tempo de produção.

E-COMMERCE - o tempo de geração de imagens em 3D para sites de 

comércio eletrônico será bem menor, devido à velocidade da conexão. Na área 

de atendimento ao consumidor, assistentes virtuais vão entender e interagir 

melhor com os clientes.

MÍDIA - as possibilidades vão de anúncios e notícias  usando realidade 

aumentada de forma massiva a venda de mídia programática em ambientes de 

realidade virtual, passando pela integração com games de plataformas como 

Xbox. No futuro teremos mídia adaptativa, que personalizará o conteúdo de 

acordo com a aparência ou reação emocional da pessoa.

Antes de chegarmos a desfrutar de tudo isso, entretanto, será preciso vencer 

desafios como a adaptação à nova legislação, a complexidade da infraestrutura 

(que demanda a instalação de muitas torres de transmissão) e a troca de aparelhos 

por parte dos usuários. 

Mas, segundo Ana Raquel, temos de nos preparar desde já para esta realidade.  

“Vamos começar já a pensar na captura de dados para este mundo conectado, 

em testar hoje formatos que serão massivos amanhã, em exercitar novas 

formas de contar histórias e na distribuição dos investimentos de marketing 

em um mundo que será totalmente mobile e que vai demandar mais conteúdo 

para novas telas e devices que nem conhecemos”, incentiva.
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E-sports, um jogo de gente grande

Games e mobile são um caso de amor antigo. A diferença é que, o que um dia 

foi uma brincadeira, um passatempo ou um hobby, hoje é uma indústria maior 

que a de Hollywood, com faturamento global na casa dos US$ 152 bilhões em 

2018 (13% a mais que no ano anterior). Estima-se que, em 2022, o segmento 

fature US$ 196 bilhões, com metade desse valor vindo de dispositivos móveis.

No Brasil, o setor faturou US$ 1,6 bilhão no ano passado. Não é para menos: 

66% da população com acesso à internet declara jogar jogos eletrônicos (80 

milhões de pessoas). Os aficionados passam horas conectados, em diferentes 

plataformas – principalmente PCs, consoles e dispositivos móveis. Do universo 

dos mobile gamers, 39% são millennials.
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Nativos digitais, os gamers formam um grupo heterogêneo, ávido por conteúdo 

e disposto a seguir seus ídolos. Como Tyler “Ninja” Blevins, maior streamer 

de games do mundo, que chegou a ter mais de interações do que o craque 

do futebol Cristiano Ronaldo. Em 2019, Ninja saiu do Twitch, (seu canal tinha 

quase 15 milhões de inscritos) e assinou contrato de exclusividade com a Mixer, 

plataforma de streaming da Microsoft. Em menos de uma semana na nova casa, 

atingiu a marca de um milhão de seguidores.

No Brasil, o apresentador de televisão, streamer e narrador de games Willian 

Moreira Lemos Rodrigues, mais conhecido como gORDOx, tem mais de quatro 

milhões de seguidores. Ele se destaca pela capacidade de narrar diferentes 

jogos e gêneros, como Counter Strike, League Of Legends e Crossfire. “Em 

transmissões online, é importante engajar a galera”, afirma. 

E o que os jogadores buscam ao seguir seus ídolos? Dicas sobre o jogo, diversão, 

envolvimento, elogios. Os gamers têm uma linguagem própria, que inclui termos 

como GG (good game), WP (well played) ou Ban (banir). O ambiente pode se 

tornar também altamente tóxico.
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Willian Moreira Lemos (gORDOx) - Grupo Globo
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“É preciso tomar muito cuidado ao se comunicar com esse público. Temos 

que entendê-lo para não cometer nenhum erro, porque o bullying eletrônico 

é muito agressivo”, reconhece Leandro Valentim, head de desenvolvimento de 

negócios esportivos do Grupo Globo.

Os e-sports tornaram-se uma modalidade estratégica dentro do grupo. Afinal, 

o Brasil é o terceiro maior mercado no mundo em entusiastas de e-sports. São 

29 milhões de consumidores de esportes eletrônicos, que gostam de ver outras 

pessoas jogando (tutoriais), assistir transmissões de campeonatos no digital ou 

na TV ou ainda comparecer a eventos de e-sports.

Para se ter uma ideia da força desse mercado, a transmissão da final da 

liga oficial de  Free Fire  bateu recordes de audiência no  YouTube  brasileiro, 

tornando-se a live mais assistida da plataforma. Foram mais de 760 mil pessoas 

assistindo simultaneamente, quase o dobro do recorde anterior, o jogo entre 

Corinthians x Racing pela Copa Sul-Americana, que estava em primeiro lugar, 

com mais de 430 mil espectadores simultâneos. Detalhe: o jogo só roda em 

smartphones. 

No Grupo Globo, quem fala com as comunidades de e-sports são os 

apresentadores de programas esportivos e um time de influenciadores digitais, 

como Wendell Lira, ganhador do Prêmio Puskas com o gol mais bonito de 

2015. No fim, ele acabou deixando o esporte profissional e criando o canal 

WLPSKS, para unir suas duas paixões: futebol e videogame.

Leandro Valentim - Grupo Globo
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Segundo Valentim, entender que o mundo dos games é formado por diferentes 

comunidades, que têm perfis e hábitos diferentes, é fundamental para definir 

uma estratégia de conexão com esse público. 

Pensando nisso, a Globo vem estabelecendo parcerias e iniciativas para 

impulsionar a indústria, como os Jogos Escolares Eletrônicos (JEE), o Torneio 

Universitário de E-Sports (TUES), a liga profissional CBCS (Campeonato 

Brasileiro de CS:GO), eventos como o Prêmio eSports Brasil e a feira Game XP, 

além de conteúdos proprietários como o reality show Looking for a Caster, o 

quadro Start (no programa Esporte Espetacular) e o canal eSporTV.
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Diversidade na propaganda: yes, we can

A publicidade tem o poder de impulsionar ideias que transformam a maneira como 

pensamos e agimos – para o bem e para o mal. Há dois anos, o Facebook vem 

trabalhando em um projeto para capacitar agências e anunciantes a evitar vieses 

inconscientes na criação de campanhas publicitárias. A ideia é ajudar as marcas a 

se relacionar de forma mais relevante e eficiente com os consumidores, gerando 

melhores resultados de negócios.

“Entendemos que há uma relação ganha-ganha ao se representar bem as 

pessoas na publicidade. É bom para a sociedade e também para as marcas. 

Comunicação cria cultura e, no nosso caso, tem a ver com o impacto que nós, 

como indústria, podemos gerar para a sociedade”, afirmou Caroline Pascuinelli, 

parceira de marketing science do Facebook, que apresentou a metodologia 

desenvolvida pela empresa para “diagnosticar” problemas de diversidade na 

propaganda.

Segundo ela, o conceito que melhor reflete a importância do tema é o de “violência 

simbólica”. Quando um grupo de pessoas não é representado na mídia, é como 

dizer – simbolicamente – que elas não existem. Da mesma forma, quando um 

segmento é representado por um estereótipo prejudicial, a mensagem subliminar é 

que aquela característica é a mais marcante daquele grupo.

5

Caroline Pascuinelli - Facebook
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“Mas também podemos olhar para o copo meio cheio. Se representarmos 

bem a nossa diversidade enquanto brasileiros, vamos gerar uma referência 

positiva simbólica sobre a sociedade”, apontou Caroline, ao mostrar os 

resultados da análise da representatividade, por setor de mercado, dos anúncios 

veiculados em 2018.

O gráfico demonstra que, em se tratando de representatividade de gênero, as 

mulheres se destacam em indústrias que envolvem cuidados com a casa e a família. 

A figura masculina aparece mais em categorias nos quais eles são os provedores e, 

portanto, aqueles que tomam as decisões de compra de maior desembolso. 

Isso sem falar em outras análises de diversidade, por exemplo, relativas à raça ou 

biotipo. De fato, um estudo do Instituto Locomotiva, realizado em 2017, aponta que 

103 milhões de brasileiros não se identificam com a propaganda.
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O Facebook desenvolveu três ferramentas que podem ajudar a tornar uma marca 

mais representativa e, ao mesmo tempo, entender o impacto dessa postura nos 

resultados de negócios. A Jornada da Diversidade é composta por três etapas:

1.  Checar a representatividade – a análise dos últimos anúncios da marca (Last 5 

Ads) permite descobrir vieses inconscientes, ajudando a entender o quanto ela 

está contribuindo (ou não) para uma comunicação diversa. 

2.  Montar uma lista de estereótipos – ou seja, elencar os rótulos mais utilizados para 

retratar grupos.

3.  Testar para aprender – mensurar os resultados, usando métricas e metodologias 

que permitam ajustar a comunicação e melhorar sua eficiência, campanha a 

campanha. 

A Nestlé testou a metodologia em um estudo com a marca Neslac (composto 

lácteo para crianças pequenas). A norma da categoria (não só no Brasil) é um 

storytelling padrão: mãe/ filho/ leite/ abraço. “A figura paterna costuma ser 

excluída. O desafio que nos propusemos foi mudar o status quo da categoria”, 

contou Patrick Bagne, gerente de consumer marketing da Nestlé.

Patrick Bagne - Nestlé
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Para Caroline, as empresas devem acreditar no potencial das marcas de 

promover mudanças. “Na sua próxima campanha, questione se ela está 

representando a realidade brasileira. Desafie seus criativos, suas agências. 

Representatividade é o correto – e funciona”, assegurou.

A campanha criada pela Publicis mostrava tanto o pai quanto a mãe nos 

anúncios. As duas peças eram exatamente iguais, exceto pela mudança dos 

personagens. A ação serviu como um grande teste sobre balanceamento de 

gênero. “Fizemos uma campanha simples e robusta, que gerou um conceito 

disruptivo”, afirmou o executivo da Nestlé.

A mensuração dos resultados apontou que, quando a figura do pai está presente, 

a taxa de lembrança é duas vezes maior do que a norma da categoria entre os 

homens e cinco vezes maior entre as mulheres.



22

Erros e acertos em processos de transformação 
digital

A transformação digital pode criar US$ 18 trilhões em valor comercial adicional, 

no longo prazo, de acordo com estimativa do IDC. Outra pesquisa, essa do 

instituto Gartner, aponta que 66% das empresas que realizam a transformação 

digital esperam gerar mais receita com suas operações, enquanto 48% preveem 

que mais negócios chegarão por meio dos canais digitais.

Enfrentando um ambiente de profunda transformação, com a chegada das fintechs 

e dos bancos digitais, o Banco Carrefour se viu impelido a reinventar o negócio, 

sob pena de ficar para trás. Único operador de crédito direto ao consumidor do 

Brasil controlado por um grande varejista, o banco é uma joint venture entre o 

Carrefour e o Itaú. “Mais que um banco de varejo, somos um banco no varejo”, 

brincou o diretor de operações e TI da empresa, José Manuel Silva.

O banco existe há mais de duas décadas e sempre trabalhou com apenas 

um produto, o cartão de crédito. São 8,2 milhões de plásticos emitidos (o que 

faz da instituição o quinto maior emissor de cartões do país, atrás apenas de 

Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil), com estimativa de faturamento 

de R$ 32 bilhões em 2019.

6

José Manuel Silva - Banco Carrefour
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Os números são grandiosos, mas não dá para ficar parado. Ainda mais num 

segmento que está sendo virado de cabeça para baixo, com a chegada de 

novos players e formas diferentes de fazer negócios. Alguns exemplos: 

•  Bancos 100% online, sem agências, serviços via aplicativo e excelente 

experiência na web

•  Cartões de crédito sem taxas de serviço e interação 100% digital

•  Pagamentos mobile via NFC, QR Code e transferências diretas P2P 

(pessoa a pessoa)

Sinais detectados ainda em 2017 – como novos entrantes, mudanças na 

regulamentação promovidas pelo Banco Central e a questão do monoproduto 

– dispararam o processo de transformação digital da empresa.

“Temos que nos reinventar. Estamos formando um ecossistema aproveitando 

a riqueza de fazer parte de um grande grupo, com volume enorme de dados 

sobre os clientes”, contou o executivo.

Para implementar a transformação digital, o banco contratou uma empresa de 

consultoria, alugou um espaço de coworking e reuniu os times encarregados 

da tarefa em uma unidade separada. O resultado? Uma experiência ruim e a 

constatação de que estavam no caminho errado, por uma série de motivos:

•  Falta de definição do papel de cada colaborador

•  Times multidisciplinares excessivamente multidisciplinares (gerando falta de 

conhecimento)

•  Falhas de comunicação por problemas de linguagem e de horários

•  Desalinhamento: time de BAU (business as usual, o pessoal que cuida do dia 

a dia do negócio) competindo com a equipe de digital e vice-versa

•  Pessoal da consultoria focado no futuro, longe do momento presente da 

empresa

•  Baixo nível de maturidade das equipes

O que se conseguiu foi criar um gap cultural entre os que estavam no projeto 

digital e os que continuavam no dia a dia. “Não funcionou porque não fazia 

sentido para as pessoas, não tinha engajamento. Aprendemos que não existe 

transformação de cima para baixo, nem de fora para dentro”, admitiu José 

Manuel.
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A empresa não desistiu. Em 2018, jogou muita coisa fora e retomou a jornada de 

transformação, colocando as equipes todas no mesmo espaço físico. Desta vez 

o trabalho começou pelo entendimento da verdadeira jornada do cliente, para 

depois se montar uma estrutura baseada nessa jornada. 

No fim das contas, o que funciona é mudar a cultura de comando e controle 

para um sistema de equipes auto-organizadas e criar uma estrutura realmente 

centrada no consumidor. Assim, o Banco Carrefour estabeleceu cinco critérios 

para conduzir sua transformação digital.

“Digital nada mais é do que um comportamento. Transformação digital é um 

processo em que as decisões, a comunicação e a disrupção são rápidas. 

Errar faz parte”, concluiu o executivo.
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LIÇÕES APRENDIDAS

•  Processos e tecnologia não são suficientes. Tudo começa pelas pessoas. 

• Transformação digital só funciona quando envolve toda a empresa. 

• As pessoas devem estar minimamente preparadas para iniciar o processo.

•  Equipes multidisciplinares trabalham melhor se tiverem as habilidades 

apropriadas.

• Empresas de consultoria são sempre bem-vindas.

• Times devem trabalhar o mais próximo possível, especialmente no início.
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Cases

Devassa usa mobile adtech da Logan para gerar 
visitas ao PDV

Integrante do portfólio de cervejas do Grupo Heineken, a Devassa tem seus 

maiores mercados nas regiões Norte e Nordeste, onde é bem conhecida da 

população local. Mas, em uma época de grande fluxo de turistas como o 

Carnaval, o desafio é trabalhar a marca também para os visitantes. “Para nós, 

era importante contar que o produto é amplamente distribuído na região, coisa 

que os locais já sabem”, disse Natacha Volpini, diretora de mídia, conteúdo e 

relações com o consumidor da Heineken Brasil.

Natacha Volpini - Heineken Brasil

7.1 Publicidade7
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 A solução foi diferenciar turistas e moradores, através de cruzamento de dados 

para gerar um ID único para cada pessoa. “A ideia era levar o consumidor 

ao bar ou supermercado, entregando a ele mensagens personalizadas que 

incentivavam a ir a um desses pontos de venda”, explicou André Zanetti, 

diretor do hub de mídia da Heineken na iProspect. Ou seja, a Devassa sabia 

quem era turista e o turista ficava sabendo onde encontrar a cerveja.

A ação envolveu os times de marca e trade da Heineken, o da iProspect 

(responsável pela operação digital) da Grey (parte criativa) e da Logan, que 

fez a identificação dos consumidores. O processo foi aferido pela Flowsense. 

Como resultado, as visitas de turistas a bares e supermercados cresceram 59% 

e 58%, respectivamente, e as de locais, 3% e 6,5%. No total, mais 72.450 

pessoas visitaram os pontos de venda, levadas pela Devassa.

André Zanetti - iProspect

Francesco Simeone - Logan
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Cerveja Colorado desconstrói anúncio
e aumenta vendas com VidMob

Fabricada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a Colorado é uma 

das primeiras marcas de cerveja artesanal do Brasil e líder no seu segmento. 

Em março, lançou a linha “Brasil com S”, com ingredientes tipicamente 

nacionais, como garapa e maracujá. Para divulgar essa característica de forma 

mais eficiente, a cervejaria adotou a solução da VidMob de “desconstrução” de 

anúncios.

O que se faz é dividir a peça criativa até suas menores partes, decupando 

frame a frame e cruzando com dados colhidos em diversas plataformas. 

A análise mostra qual elemento vai influenciar a visualização de diferentes tipos 

de consumidores.

Marcelo Tucci - ZX Ventures
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No caso da Colorado, o desempenho da cerveja nas redes sociais no último 

ano foi mapeado detalhadamente, o que gerou vários insights: “Quando o 

anúncio mostrava frutas cítricas, a visualização disparava. O mesmo quando 

se colocava foco maior na garrafa e no ritual de abrir a embalagem”, revelou 

Miguel Caeiro, head da VidMob para a América Latina.

Com os dados em mãos, o comercial de um minuto foi editado em versões 

curtas que, além de atrair a atenção, despertavam a curiosidade para ver o 

filme completo. O resultado foi um aumento de 38% na visualização e de 11% 

na taxa de view through.

Miguel Caeiro - VidMob
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Destino decodificado: Sprite vai à praia
com Waze

Em 2017, o refrigerante Sprite resolveu apostar na versão sem açúcar, retirando 

o produto tradicional do mercado. A reação dos consumidores, que se sentiram 

alijados do poder de escolha, não foi das melhores. Assim, no ano seguinte, a 

Sprite tradicional voltou, mas não foi o suficiente. “As pesquisas mostraram 

que não era só uma questão de disponibilidade do produto. A marca quebrou 

um laço com seu consumidor e ele ficou bravo”, contou Ana Carolina Santos, 

gerente de comunicação da The Coca-Cola Company.

Ficou claro que era preciso se reconectar com o target e a saída foi trazê-lo 

para o centro da comunicação. Como estratégia, mapeou-se o momento mais 

importante do ano para a marca e para o público – o verão. Verão lembra praia 

e Sprite investiu em mídia out-of-home e geolocalização para falar com os que 

estava a caminho do litoral. 

Ana Carolina Santos - Coca-Cola
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Quem era impactado pelo anúncio no OOH recebia mensagem da marca no 

celular. Os anúncios apareciam ainda no Waze, nas navegações em direção à 

praia, com peças contextualizadas e personalizadas, inclusive para bandeiras e 

canais específicos (lojas de conveniência, supermercados etc.).

Quem passava perto de um dos mais de mil PDVs participantes também recebia 

mensagem customizada. A ideia era fazer a ativação da marca na hora mais 

próxima do consumo, para maximizar o investimento. 

Mais de cinco milhões de pessoas foram impactadas no momento de pré-

compra. A taxa de recall foi mais que o dobro daquela registrada em grupos 

que não foram impactados pela propaganda e a propensão a visitar os PDVs, 

29% superior à do grupo de controle.

André Loureiro - Waze
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Noverde: campanhas em escala sem Google
nem Facebook com a Nativex

A Noverde é uma startup de crédito pessoal, em operação há apenas um ano 

e meio. No ano passado, a empresa resolveu mudar de estratégia e hoje aplica 

uma parte pequena da sua verba de marketing na dobradinha Google/ Facebook. 

“Tivemos que procurar maneiras inteligentes e criativas para recompor o 

resultado que tínhamos nessas duas plataformas”, contou Vinícius Leão, head 

de performance da Noverde. Assim, a empresa acabou optando por trabalhar 

no CPA (custo por aquisição).

“A VML é pioneira em investir em apps e uma das maiores dessa área. 

Identificamos veículos que podem ser trabalhados, dentro do plano de mídia, 

quando estamos tentando escalar uma campanha e o custo por aquisição 

fica muito alto”, explicou Lucas Modesto, gerente de mobile apps da agência. 

 

Segundo ele, os clientes da VML contam com uma mesa de performance e 

data science, além de profissionais que ajudam a entender como usar os dados 

da melhor forma possível e trazer valor para as empresas.

A Noverde procurou desenvolver o credit as a service dentro de outras 

plataformas, como marketplaces e carteiras digitais, com bons resultados, 

garantiu Vinícius Leão.
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Os custos com Google e Facebook diminuíram, a operação foi escalada de 

forma eficiente e o custo de aquisição foi reduzido a um quarto do que era no 

ano anterior.

Carolina Zaccaro - Nativex Lucas Modesto - VML

Laís Aguiar - PlayKids Vinicius Leão - Noverde
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Coca Cola dá um gás com Spotify

Em janeiro de 2019, a Coca Cola lançou a plataforma Dando um Gás, com foco 

no público de 15 a 24 anos. Para falar com essa garotada, gerando conexão 

e engajamento, não basta estar na TV, é preciso ir além. O desafio é quebrar 

paradigmas de formato, processos, mensagem e linguagem. Para tanto, a 

marca realizou um movimento de mudança, de campanhas pontuais para uma 

plataforma de comunidade always on, criando o projeto Dando um Gás.

“É uma forma diferente de entender a comunidade deste target. Nosso 

objetivo é estar na conversa dos teens durante todo o ano”, afirmou a gerente 

de conteúdo de marketing integrado da Coca Cola, Sofia Baeninger.

Na plataforma, os conteúdos são renovados semanalmente – um tempo 

curto para definir qual o tema do momento, roteirizar, produzir e colocar no ar. 

O ecossistema é formado por diversos pontos de contanto e é preciso ter 

material para alimentar todos eles.

Sofia Baeninger - Coca Cola
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No Spotify, o tema da semana aparece em displays, spot e playlist sob medida 

no canal da marca. Já são mais de 28 playlists criadas com a curadoria 

do Spotify, mais de 15 mil usuários ativos por mês e mídia segmentada para 

o target. A média de streams por playlist é da ordem de 25 mil e cada usuário 

passa 24 minutos em cada uma.

De acordo com Sofia, o projeto proporcionou consistência na conversa, 

identificação com o target e uma plataforma de teste, aprendizado e aplicação.

Mariana Queiroz - Spotify
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7.2 Dados

Energizer usa dados patrocinados
via Aquto by Mavenir para gerar engajamento

A fatia da publicidade em dispositivos móveis vem crescendo e, em 2022, 

deverá responder por 44% dos investimentos. Ainda assim, permanece uma 

certa desconfiança entre usuários em relação a esse tipo de anúncio. A Enegizer, 

marca de pilhas e baterias, resolveu investir em um programa de recompensa, 

oferecendo pacotes de acesso à internet em troca de engajamento. Vale lembrar 

que este é um ativo valioso na América Latina, onde 80% dos celulares são 

pré-pagos e o pacote de dados acaba rápido.

O objetivo da empresa era aumentar as vendas na região, e dados patrocinados 

foram uma ferramenta central na estratégia de comunicação. A parceria com 

as principais operadoras de telecomunicações do Brasil permitiu que os 

consumidores trocassem uma fração do valor do produto por dados, por meio 

de um código impresso em cada embalagem. A ação performou três vezes 

melhor do que a promoção anterior e foi estendida para cinco países. 

“As pessoas fazem tudo por dados e ainda compartilham as boas experiências 

em suas redes sociais”, lembrou Susie Riley, diretora da Aquto by Mavenir, que 

forneceu o suporte para a campanha. Especializada em data rewards, a agência 

foi comprada pela Mavenir, uma das líderes na tecnologia RCS, que promete um 

salto na experiência com mensageria quando for amplamente adotada.

Susie Riley - Aquto by Mavenir
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Posto Carrefour quer aumentar tráfego com 
marketing de contexto com Syniverse

Em 2007, apenas 8% dos investimentos em publicidade eram destinados 

a canais interativos, segundo a Forrester Research. Hoje este indicador 

aponta para 49%, com tendência de crescimento. No entanto, apenas 30% 

das empresas usam dados para personalizar a experiência do cliente e só 

10% conseguem fazer análises on e off-line para personalizar experiências 

digitais em tempo real.

Em vista disso, a Syniverse trabalha o conceito de marketing híbrido, que 

nada mais é do que a evolução do marketing tradicional para o de contexto, 

usando informações do mundo real e virtual numa plataforma única para 

entregar experiências personalizadas “Quando conseguem unir on e off, as 

marcas podem aproveitar os micro momentos, nos quais a propensão de 

compra é mais alta”, detalhou Vinícius Cerqueira, diretor de vendas para a 

América do Sul da Syniverse.

Fabiano de Moraes - Banco Carrefour Nélito Pereira - SAS

Vinícius Cerqueira - Syniverse
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Nos postos de combustível da rede Carrefour, a estratégia de utilizar SMS 

é considerada bem-sucedida, mas o objetivo era otimizar a efetividade 

da comunicação com os clientes, que abastecem o carro três vezes por 

semana, em média, com o cartão da marca, mas não necessariamente em 

seus postos. 

A empresa identificou o melhor momento de enviar a comunicação para 

direcionar esses consumidores e, quando estavam nas proximidades de um 

dos seus postos, disparava uma mensagem via mobile com uma oferta de 

R$ 0,10 de desconto por litro no posto Carrefour. “Tem que conhecer o 

cliente, onde vive, seu histórico de relacionamento com a marca. Mais que 

isso, é preciso determinar o contexto dele naquele momento. A resposta está 

nos dados”, afirmou Nélito Pereira, executivo da área de suporte de vendas 

da SAS, dona da tecnologia utilizada na ação.
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Gestão financeira Intuit Quickbooks: chato
de fazer, difícil de vender

O Quickbooks é um sistema de gestação financeira por assinatura, ideal para 

microempresas. O difícil é convencer o pequeno empreendedor a sair da planilha 

excel e migrar para uma solução em nuvem.

“Fomos estudar os perfis dos clientes, seus sentimentos e ações para 

construir uma estratégia de comunicação que fizesse sentido para eles”, 

apontou Juliana Barbiero, head de marketing da Intuit, empresa de soluções 

financeiras para microempreendedores e pequenos negócios.

Juliana Barbiero - Intuit
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Os dados revelaram que 55% não têm a disciplina necessária para cuidar das 

finanças, que as tarefas administrativas, muitas vezes, são realizadas no fim 

de semana e quais os dias do mês em que ocorrem os picos de utilização do 

serviços – informação importante para identificar os momentos “mágicos” em 

que a pessoa está pensando em gestão financeira.

Esses dados são então utilizados para orientar estratégias de engajamento e 

aquisição.

O desafio era destacar o Quickbook e reforçar sua relevância em meio a um 

mar de aplicativos, transformando experimentação em conversão e venda de 

assinaturas. A empresa desenvolveu estratégias integradas de marketing mobile 

nas fases de pré e pós-compra, com foco em App Store Optimization (ASO) e 

ativações via e-mail e notificações por push.

A ação resultou em aumento de 360% nos downloads do aplicativo e de 220% 

na taxa de conversão, além de 4,5 vezes mais engajamento e 3,7 vezes mais 

assinaturas.
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7.3 E-commerce

Click2Rappi by Adsmovil e a conveniência
da última milha

Até não muito tempo atrás, o consumidor pesquisava no mobile, mas finalizava 

a compra na loja física ou pela web. A melhoria na usabilidade dos players de 

e-commerce e a chegada ao mercado de uma geração habituada a fazer tudo 

pelo celular tem impulsionado o comércio eletrônico.

A mais nova tendência é a chamada “última milha”, uma forma de entregar o 

produto na mão do consumidor – importante para empresas que não trabalham 

com venda direta. Nesse cenário, serviços de entrega como o Rappi, crescem 

rapidamente.

“O last time delivery é parte do que a gente faz. Queremos ser a maior empresa 

de tecnologia da América Latina. Acabamos de lançar um cartão de crédito e 

estamos trabalhando para abranger toda a jornada de consumo”, adiantou o 

head de parcerias com marcas do Rappi, Raphael Daolio. 

Para um dos parceiros do Rappi, a RB Health (divisão de produtos para saúde 

da Reckitt Benckiser), o e-commerce já representa 4% a 5% das vendas e deve 

chegar a 8% em 2020. “O comércio eletrônico é prioridade para a empresa 

e vai continuar crescendo”, garantiu o diretor geral, Daniel Torres, ao destacar 

que a categoria de produtos farmacêuticos é a que mais cresce na Rappi.
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O antigripal Naldecon, por exemplo, passará a estar disponível para entregas 

pelo aplicativo e poderá chegar ao consumidor em 15 a 20 minutos. “A ideia é 

que a pessoa veja o anúncio e receba o produto em casa logo depois. Ainda 

estamos aprendendo, são novos hábitos, mas quando a gente entende, vê 

resultado rapidamente”, complementou Leila Guimarães, country manager da 

Adsmovil.

Fábio Tachibana - Grey Brasil Daniel Torres - RB Health

Leila Guimarães - Adsmovil Raphael Daolio - Rappi
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Magazine Luiza “appifica” vendas com Google

Apesar do avanço do ecossistema mobile em todas as frentes de negócios, a taxa 

de conversão é metade da do desktop – ou seja, há muito espaço para crescer. 

Uma grande alavanca para melhorar a conversão no mobile é o deep link, 

recurso disponível desde 2017 e que o mercado ainda não adotou totalmente, 

segundo Daniel Duela, responsável pela área de implementação de soluções 

com aplicativos do Google.

Deep link é um tipo de link que direciona o usuário para um app (ou para uma 

página específica dentro dele) em vez de mandá-lo para um site ou para a loja de 

aplicativos, facilitando a vida do usuário. Aplicativos “deeplinkados” convertem 

até duas vezes mais que o site mobile.

Por isso, o Google aconselha mudar o tráfego do m-site para o app.

O Magazine Luiza adotou o Apify e viu as vendas via aplicativo crescerem 109%, 

o número de usuários aumentar 136% e a taxa de conversão em dispositivos 

móveis subir 36%.

Daniel Duela - Google
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“Queremos que nosso aplicativo seja o mais baixado na categoria retail. Com 

deep link conseguimos fazer o usuário ter maior recorrência com a gente. Ele 

clica no anúncio e vai direto para o app”, explicou Rafael Montalvão, diretor de 

marketing e-commerce da rede varejista.

Para compras pelo aplicativo com valor mínimo de R$ 99, o frete é gratuito e, 

em algumas cidades, a entrega é feita em 24 horas. “Nosso objetivo é fazer 

com que o usuário tenha confiança e use o aplicativo para comprar”, resumiu 

o executivo.

Rafael Montalvão - Magazine Luiza
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Marketplaces ganham terreno
sobre buscadores e mídia

Pesquisa GfK realizada em 2018 revelou que mais de metade dos usuários, 

quando resolve procurar um produto, vai direto a sites de comércio eletrônico. 

Marketplaces e e-commerce já ocupam a primeira posição em busca de 

produtos no Brasil, com 51% de share (contra 31% dos buscadores).

Na China, o Alibaba fica com 32% do investimento publicitário online. Nos 

Estados Unidos, 9% da verba de digital vai para um único player, enquanto, no 

Brasil, o maior tem apenas 1%.

“Muitas marcas e agências ainda não identificaram esse potencial porque 

o marketplace não tem o apelo de mídia para ações de branding e de 

performance”, analisou Felipe Paranaguá, diretor de vendas publicitárias do 

Mercado Livre Publicidade.

Felipe Paranaguá - Mercado Livre Publicidade
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O número de brasileiros que fazem compras online chega a 58 milhões, mas 

110 milhões de consumidores acessam sites de e-commerce. No Mercado 

Livre, entre janeiro e julho de 2019, cinco das dez palavras mais buscadas 

eram nomes de marcas. “Marketplaces possuem enorme riqueza de dados e 

podem fornecer insights para auxiliar nos objetivos de negócio de marcas e 

vendedores”, afirmou o executivo. 

Um bom exemplo dessa abundância de dados é a jornada de compra de 

automóveis, hoje basicamente digital. Em 2012, o consumidor fazia em média 

cinco visitas a concessionárias antes de fechar negócio; em 2018, caiu para 1,5 

vez. Antes mesmo de ir à loja, 60% já decidiram marca, modelo e o preço que 

estão dispostos a pagar.

Outros 53% dos consumidores consideram comprar um carro pela internet. 

“Além de abranger todo o funil da jornada do consumidor, os marketplaces 

estão se tornando poderosos veículos de mídia”, finalizou.
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MMA Smarties 2019
8.1. Vencedores8
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8.2 A opinião do júri

“Não existe plataforma, ou meio de comunicação, 
ou chame como quiser, mais eficaz em construir 
marcas e, ao mesmo tempo, gerar performance 
de vendas e engajamento para os clientes, do 
que o mobile. Então, hoje, quando a gente discute 
o mobile, é uma questão anacrônica, porque não 
é uma questão de ou; é se. Com o mobile você 
consegue fazer brandformance, ou seja, construir 
marca e fazer performance ao mesmo tempo. 
Por isso que, ao falar de mobile, ao trabalhar 
com a mídia mobile, você está sempre no modo 
‘always learning’. Diferente de outros meios, ele 
muda numa velocidade alucinante e força as 
agências a se aperfeiçoarem e a estarem sempre 
aprendendo. Isso é muito importante para a 
comunicação e para os clientes.” 

Ricardo John
CEO e CCO da FCB Brasil

“Falar de mobilidade é falar da presença 
da marca constante na vida dos consumidores: 

no seu bolso, nas suas mãos, nas pontas 
dos dedos, o tempo todo. O domínio dessa 
disciplina nos dá oportunidade de construir 
novas jornadas e experiências de consumo 
em que a marca se torna um protagonista 

facilitador da compra e catalisador da 
construção de laços mais fortes e profundos 

com seus consumidores.

Andréa Bó
Diretora de Marketing Nivea Brasil
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“O mobile já se tornou a primeira tela 
no Brasil – muito mais visto e usado do que 
qualquer outra tela, desde que a pessoa acorda 
até o momento em que vai dormir. Então, 
para as marcas se comunicarem eficientemente 
com seus consumidores, precisam estar 
presentes no ambiente mobile de uma maneira 
atual e relevante. Não existe estratégia de canais 
de midia hoje sem se falar em mobile first”

Danielle Judith Bibas
Vice-Presidente de Marcas, Comunicação e Cultura da Avon

“Mobile first não é necessário apenas 
como o único caminho para o sucesso. 
Temos que inverter a lógica, começar 
por mobile e depois criar a campanha. 
Não é sobre adaptar. É sobre criar 
a partir disso.”

Cecilia Dias
Diretora de Marketing da PepsiCo

“A importância de ter mobile como
um dos elementos prioritários nos planos 
estratégicos das marcas é inquestionável. 

O desafio atual é como explorar o completo 
potencial do touchpoint através do contexto, 

mensagem e formato certos.”

Daniele Cavalcanti
Diretora de Marketing da Johnson & Johnson 

para a América Latina  
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“Mobile não é uma opção, mas
o foco de toda comunicação.
Que outro equipamento nos acompanha 
praticamente 24 horas por dia?”

Flavio Domingues
Diretor de Marketing Digital e E-commerce 
da Colgate Palmolive para a América Latina

“Fala-se em reinventar a propaganda por
causa do mobile. Prefiro pensar em nos 
reinventar como anunciante para colocar 
omobile no centro de nossa estratégia”

Hermann Mahnke
Diretor de Marketing da GM para o Mercosul

“Promover conteúdo relevante
e uma experiência de fato fluída no mobile

são pilares básicos para qualquer marca
se manter viva hoje.”

Guilherme Arruda
Head de Digital e Performance para Agências do Google
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“Já há alguns anos, mobile
é a primeira tela. Uma marca
sem estratégia mobile
é uma marca sem logo.” 

Juan Korman
Diretor da FIT BBDO

“Mobile tem transformado não apenas
nossa indústria de mídia e de advertising,
mas toda a nossa sociedade. Parar
por um tempo para olhar o que esta indústria 
está fazendo é sempre muito importante.”

Leonardo Khede
Diretor de Vendas da Verizon Media

“Estamos em um momento em que qualquer estratégia 
digital não deveria ser mobile first, mas mobile only. 

Mapear a jornada do consumidor sem considerar que 
um celular está ou na sua mão ou no seu bolso, o 

tempo todo, seria como criar estradas sem saber por 
quais pistas as pessoas teriam que trafegar.”

Larissa Almeida Leira
Diretora Sênior de Mídia e Digital da Visa para a América Latina
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“Considerando as tendências de 2019
da Fjord Trends, feita pela Accenture Interactive, 
continuo não tendo dúvidas de que o sucesso 
para qualquer marca está em fornecer valor 
ao seu público, não só em contextos individuais, 
mas também para o mundo onde habitam. 
Contudo, o digital agora já é tão amplamente 
adotado que as pessoas estão sendo mais 
seletivas sobre quais produtos e serviços 
incorporar em suas vidas diárias por meio 
dos devices. Nós deveremos encontrar maneiras, 
cada vez mais criativas, de unir as experiências 
digitais com as do mundo físico. Esse é o grande 
desafio para as nossas marcas.”

Loraine Ricino
Diretora de Marketing da GOL Linhas Aéreas Inteligentes

“Mobile é a primeira tela e deve estar no centro 
da estratégia de marketing das marcas. Explorar a 
multiplicidade de canais, formatos, segmentações 

e momentos da jornada do consumidor faz com 
que o mobile tenha um protagonismo muito 

grande em todas as etapas do ciclo de compra 
de um produto, do awareness à conversão. 

As agências, veículos e plataformas de tecnologia 
estão sofisticando e tornando o mobile marketing 

mais efetivo, num ecossistema múltiplo, onde
a MMA tem grande protagonismo em liderar essa 

agenda e capacitar o mercado”

Lucas Coelho
Head de Marketing, Canais e Mídia da Raízen
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“É super importante esse movimento
de premiar cases mobile para a gente
se provocar, trazer novos olhares
e novos insights nesse mercado tão atual
e disruptivo que vivemos.”

Maricy Gattai Porto
Diretora de Marketing da Kopenhagen

“Ter um prêmio exclusivamente mobile
é muito importante para a nossa indústria, 
principalmente por que o mobile está
presente 24 horas por dia com nosso 
consumidor.”

Sarah Buchwitz
Vice-Presidente de Marketing e Comunicação  
Mastercard para o Brasil e Cone Sul

“Mobile é fundamental na estratégia
da Coca-Cola. Não existe mais uma estratégia 

de digital que não comece com mobile first.  
Seguimos onde o consumidor está e ele está 
no mobile.  Temos como objetivo ser a marca 

mais inovadora nesse meio.”

Poliana Sousa
Diretora de Marketing da Coca Cola
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“O mobile é atualmente, não apenas o canal 
com a maior penetração entre os diversos 
meios, mas também o que acompanha os 
consumidores em toda a sua jornada, tendo 
se transformado em um grande parceiro de 
todos. Uma boa estratégia mobile deve prever 
não apenas uma comunicação eficiente, mas 
também personalizada, que considere aquilo 
que é relevante para cada um.”

Silvana Balbo
Diretora de Marketing do Carrefour
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A MMA é a principal associação sem fins lucrativos de mobile no mundo, com mais de 800 empresas 
associadas, de aproximadamente 50 países. Nossos associados vêm de todos os cantos do ecossistema 
do Mobile Marketing, incluindo anunciantes, agências, plataformas de tecnologia mobile, empresas 
de mídia e operadoras, entre outros. A missão da MMA é acelerar a transformação e a inovação 
do marketing através dos dispositivos móveis, promovendo o crescimento do negócio com engajamento 
de todas as partes e próximo do consumidor.

MMA LATAM Team:
Fabiano Destri Lobo, Managing Director LATAM
fabiano@mmaglobal.com

Thais Schauff, Director Business Development & Operations LATAM
thais.schauff@mmaglobal.com

Argentina:
Soledad Moll
soledad.moll@mmaglobal.com

Luciana Paduano
luciana.paduano@mmaglobal.com

Brasil:
Thais Schauff
thais.schauff@mmaglobal.com

Bruno Guimarães
bruno@mmaglobal.com

Vitória Merola de Oliveira
vitoria.merola@mmaglobal.com

Colômbia/México:
Thais Schauff
thais.schauff@mmaglobal.com

Vitória Merola de Oliveira
vitoria.merola@mmaglobal.com
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QUER FAZER PARTE DA MMA? ENTRE EM CONTATO COM A GENTE:
MMALATAM@MMAGLOBAL.COM


