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APRESENTAÇÃOC
CRESCIMENTO DO MERCADO MOBILE

O uso de dispositivos móveis vem crescendo consideravelmente no 
mundo, e o Brasil é um dos países que mais se destaca nesse assunto. 
Segundo a Anatel em janeiro de 2014, o número de smartphones cresceu 
99% comparado em apenas um ano.

 Em 2014 o acesso à internet por dispositivos móveis superou o acesso por 
desktops. De acordo com a International Data Corporation (IDC), as vendas 
de smartphones e tablets vão continuar crescendo, atingindo US$ 484 
bilhões em 2015, mas menos acelerado se comparado aos anos anteriores.

 No Brasil o crescimento do tráfego de dados móveis até 2018 deverá 
ser de 11 vezes o atual, crescendo mais de 60% ao ano. O mercado de 
aplicativos movimentou uma renda de US$ 27 bilhões em 2013, de acordo 
com pesquisas recentes da Gartner, o mercado de aplicativos pode atingir 
US$ 77 bilhões em 2017.

NO BRASIL E NO MUNDO

Projeção Global de usuários de desktops vs. usuários
de internet móvel.

Fonte: Morgan Stanley Rosearch
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O mercado de aplicativos crescerá 300% até 2017



VENDAS DE SMARTPHONES
EM 2014

O Brasil encerrou 2014 como o sexto maior mercado de smartphones do 
mundo, com 38,8 milhões de aparelhos representando 17% dos celulares 
do país, devendo chegar a 70,5 milhões em 2017. O ranking é liderado pela 
China, com 436,1 milhões. A lista dos cincos primeiros colocados inclui ainda 
Estados Unidos (143,9 milhões), Índia (76 milhões), Japão (40,5 milhões) e 
Rússia (35,8 milhões). Os dados são de um estudo do eMarketer.

 De acordo com as projeções da empresa, mais de dois bilhões de 
pessoas no mundo terão um smartphone em 2016. O número de usuários 
de telefones inteligentes chegará a 2,56 bilhões em 2018. Com isso, os 
smartphones representarão 51,7% de todo o mercado móvel.
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Segundo a empresa de análise de mercado, os jogos mobile devem valer 
US$ 25 bilhões em 2015, um aumento de 42% em relação ao valor registrado 
em 2013. Entre os motivos que levam a esse crescimento surpreendente 
está o aumento de participação de mercados emergentes como a Índia e o 
bom desempenho que áreas bem estabelecidas como a América do Norte 
e a Ásia continuam a apresenta



DADOS RELEVANTES DO 
MERCADO MOBILE

•  48% dos usuários de internet móvel no Brasil são das classes AB e 46% pertencem à classe C

•  68% dos usuários de internet móvel no Brasil têm entre 16 e 34 anos e 11%, entre 35 e 44 anos

•  54% dos usuários de internet móvel no Brasil são homens e 46%, mulheres

•  63% dos usuários de internet móvel no Brasil usam um plano de dados pré-pago, 18% assinam 
um plano de dados pós-pago e 19% não têm plano de dados.

•  35% dos usuários de smartphones são da classe C; 49%  são da classe B; 12% são da classe 
A e 4% das classes D e E.

•  22% dos usuários de smartphones visitaram a loja física depois de ver anúncio em seus 
dispositivos

•  77% acessam as redes sociais através do celular.

Uma pesquisa divulgada recentemente pela Internet Trends Report constatou que os dispositivos 
móveis têm ganhado cada vez mais espaço na vida das pessoas, ganhando o espaço ocupado 
pelas redes sociais na comunicação.

 Segundo os dados, a frequência de troca de mensagens em serviços que oferecem pequenos 
grupos de conversas está ultrapassando a de postagens nas redes sociais na maior de audiência, 
como o Facebook. Com crescimento de 81% no consumo de conteúdo mobile, os vídeos já 
correspondem a 25% do tráfego da web, 14% a mais do que no ano passado. Um outro estudo da 
Millward Brown havia constatado que os usuários brasileiros gastam mais tempo em smartphones e 
tablets do que em outros dispositivos.

 É a prova que a mobilidade se tornou uma necessidade. O mundo digital atual está se tornando 
cada vez mais prático, já é possível por exemplo, reservar hotéis, fazer compras e até mesmo efetuar 
pagamentos através do celular. Mas, por exemplo, a maioria das empresas, não possui seus sites 
otimizados para o mundo mobile.

 O Brasil está despontando nesse setor de forma bem positiva e promissora. Porém, aparece entre 
os cinco mercados mais importantes para o segmentos dos smartphones, junto com China, Índia, 
Indonésia e Rússia.



Credenciamento dos participantes08:30

Início dos trabalhos09:00

Primeira parte - Abertura dos Trabalhos e Informações08:45

PROGRAMAÇÃO DO CONGRESSOC

Já foi o tempo em que telefone celular era usado 
só para falar: Com a chegada de novas tecnologias 
e desenvolvimento de novos produtos, as grandes 
empresas que antes eram ditas de telefonia móvel, 
tiveram que se readaptar ao mercado. Produtos mais 
baratos e com tecnologias mais avançadas foram 
lançados no mercado.

•  Como  Enfrentar  Os  Desafios  Atuais  -  O  Brasil  É 
Líder Na América Latina Na Adoção De Dispositivos 
Móveis Por Volume,

•  Tendências De Mobile VAS Móvel Para Melhor 
Atender As Expectativas Do Cliente - Mais De 40 
Milhões De Brasileiros Usam Internet Móvel,

•  Os  Desafios  Operadores  Estão  Enfrentando  -  O 
Whatsapp É O Aplicativo Mais Popular No Brasil,

•  Avaliar Os Comportamentos De Consumo - Mais 
De 8 Em Cada 10 Proprietários De Smartphones No 
Brasil Usam Seus Telefones Para Jogar,

•  Explorando  Estratégias  Eficazes  De  Encontro  Ao 
Cliente Expectativas - Os Aplicativos De Jogos 
São O Tipo Mais Popular De Aplicativo Entre 
Proprietários De Smartphones No Brasil,

•  Acessando As Tendências Futuras Da VAS Móvel 
Indústria - A Classe C Responde Por 35% Dos 
Proprietários De Smartphones No Brasil.

Posicionamento Estratégico - Novos Produtos E Serviços Mostram Tendências Futuras 
Da Telefonia Móvel No Brasil09:00

Carina Gonçalves
Analista de 
Telecomunicações

Renato Pasquini
Diretor de TIC para 
América Latina



Recap do Mobile World Congress com foco em tendências 2014 x 201509:40

Fabiano Destri Lobo
Managing Director

Desafios e Qualidades – Panorama Atual do Customer Experience Manager - Mercado 
de Telecom. Quais São as Tendências do Setor?10:00

Os consumidores estão mais exigentes e as 
operadoras com os melhores serviços irão ganhar 
uma vantagem significativa entre seus competidores.

•  Maturidade, mercado, canais de consumidor, voz 
do cliente: Onde estão as respostas e como elas 
diferem de uma região para a outra?

•  Onde estão as oportunidades de negócios?
•  Investimento em tecnologia, marketing, em 

pesquisa?

Filipi Cavalcante
VAS Marketing 
Coordinator at Claro

Coffee break e tempo para networking10:50

As Marcas E O Consumidor Móvel – Com O Avanço Dos Smartphones E Tablets Está 
Definitivamente Afetando O Comportamento De Milhões De Usuários E Empresas. E 
Agora?

11:00

Sandra Carvalho
Diretora de Estratégia 
Mobile

Andre Chueri
Presidente

Vivemos na era da conexão permanente, as novas 
mídias digitais, os dispositivos móveis, além de outras 
tecnologias e formatos de mídia, o consumidor está 
cada vez mais exigente. Além disso, ele ganhou voz 
ativa e muito mais poder no diálogo com as marcas. 
Nesta palestra, apresentaremos esse cenário que 
aumentou significativamente o desafio das empresas.

•  Novos Hábitos, Nova Forma De Atribuir Valor Para 
Consumidores,

•  85% dos usuários utilizam vários dispositivos para 
realizar uma compra,

•  O smartphone é um telefone e serve para fazer 
chamadas. Em muitas ocasiões, os consumidores 
preferem comprar por telefone,

•  Sites Mobile: Os Clientes Esperam Ter A Mesma 
Experiência  Em  Qualquer  Dispositivo  E,  Se  Você 
Vende Produtos Em Seu Site, É Mais Provável Que 



Startups Moveis, Empreendedorismo e Inovação - A Grande Tendência12:00

12:40

13:45 Segunda Parte - Abertura dos Trabalhos e Informações

Intervalo - Almoço

Início dos trabalhos13:50

Pedro de Conti
CEO & Founder

As novas soluções propostas pelas startups 
coloca no mercado móvel sua principal aposta, pelas 
inovações e pela crescente demanda por esses 
serviços. Esse modelo de negócio se adequa com as 
constantes modificações e renovações da tecnologia 
móvel do país.

•  Startups: a inovação é transformar?,
•  Relacionamento entre investidores-anjo e fundos 

de Venture Capital
•  Como desenvolver o empreendedorismo de 

inovação Brasileiro,
•  Desafios  para  o  Ecossistema  de  Startups  e 

Aceleradoras,
•  Qual  o  relacionamento  entre  investidores-anjo  e 

fundos de Venture Capital,
•  Aspectos legais.

Eles Comprem Diretamente Em Um Site Otimizado 
Para Celulares,

•  Aplicativos Móveis: Os Downloads E As Transações 
Produzidas Em Seus Aplicativos Podem Ser Duas 
Fontes Fundamentais De Negócios?

•  Lojas físicas: a pesquisa de estabelecimentos e 
a consulta de rotas para chegar a uma loja são 
atividades comuns nesses dispositivos que geram 
valor para esse canal.

Adriana Mesquita
Client Partner



As empresas que não acompanharem as mudanças 
de paradigmas no que se refere ao relacionamento 
com os seus clientes, que vem junto com as inovações 
tecnológicas, estarão distantes das concorrentes que 
trabalham de maneira a acompanhar tais mudanças.

Com o crescimento dos usuários de smartphones 
e tablets no Brasil, as empresas têm se movimentado 
para criar ferramentas na plataforma mobile que 
dialoguem com os consumidores e se destaque entre 
as milhares de opções colocadas no mercado todos 
os dias.
•  Usando o Big Data para compilar ideias na rede
•  Analytics e Geolocalização: Novas tecnologias de 

captura e manipulação dos dados e suas aplicações 
na implantação de uma gestão de experiência dos 
usuários

•  As empresas brasileiras estão evoluídas em termos 
de estratégias de mobile marketing?

•  Quais são os principais benefícios e riscos do uso 
de Mobile Marketing?

•  As empresas acreditam ainda que o Mobile 
Marketing esteja concentrado somente no uso de 
SMS. Qual a real eficiência deste recurso?

Mobile Marketing E Geolocalização: Saia Na FRENTE E Conquiste Clientes - Inovações 
Tecnológicas Para Diálogo Com O Consumidor - Desenvolva Sua Presença E Garanta 
Seu Publico Móvel

14:30

Pedro Palhares
Country Manager Brazil

Jorge Coutinho
Gerente de Produtos

Pagamentos móveis e Multiplataformas: como transformar cada interação com o 
cliente em venda?14:00

•  Entendendo o mundo multiplataforma ou “omni-
channel”

•  Pesquisa Pagtel sobre hábitos dos Brasileiros e o 
m-commerce

•  Motivações e insatisfações que os consumidores 
tem ao realizar uma compra em dispositivos móveis

•  Experiência em multiplataformas e big data
•  Desafios futuros do varejo



Coffee break e tempo para networking16:00

Entretenimento - Como a tecnologia transformou a indústria da música?15:30

Discos,  fitas  e  CDs  ficaram  obsoletos.  Sucessos 
não são mais medidos pelo número de vendas, e sim 
pela quantidade de visualizações do YouTube. O que 
mudou no mundo da música nos últimos anos?

•  Streaming de música: herói ou vilão da indústria?
•  Como gravadoras, operadoras, artistas e rádios 

lidam com esse novo serviço?
•  Qual  o  impacto  da  globalização  no  consumo  de 

música?

Rafaela Furtado
Business Development 
Latam & Caribbean

Luiza Boller
Real Time Manager

Como As Grandes Empresas Estão Evoluindo Para As Reais Necessidades De Um 
Mundo 100% Mobile?15:00

•  Comportamento  mobile  consolidado  –  de  2nd 
screen a 1st screen e, finalmente, mobile only. 

•  O futuro que já chegou e se consolidou como 
realidade. 

•  A necessidade de planejamento integrado, 
convergindo as necessidades do consumidor em 
um ambiente adequado aos diferentes devices. 

•  CASE COPA DO MUNDO FIFA 2014
•  Como a Coca-Cola jogou o Real Time e desenvolveu 

um verdadeiro “cinto de utilidades” para os 
adolescentes brasileiros?



•  Cenário Atual do Mercado - Oportunidades de 
crescimento em todo o mercado,

•  Os principais fatores, casos de uso e inibidores 
para celular dinheiro,

•  Qual será o melhor aplicativo para o dinheiro móvel?
•  Estratégia NFC Go-to-Market: soluções abertas 

para o ecossistema NFC,
•  Superar desafios para atingir o mercado,aplicações 

pré-pago, transferências de dinheiro P2P, digitais 
serviços de pagamento, pedidos de pagamento 
NFC.

Brainstorming de Desafios - Mobile Payment e Novas Tecnologias17:00

Unificação dos Canais “Omni Channel” - Os desafios e o fim do Mobile Commerce?16:20

Discos,  fitas  e  CDs  ficaram  obsoletos.  Sucessos 
não são mais medidos pelo número de vendas, e 
sim pela quantidade de visualizações do YouTube. 
O que mudou no mundo da música nos últimos 
anos?  No  futuro,  o  mobile  commerce  estará  dentro 
de uma verdadeira experiência omni-channel. Os 
aplicativos  móveis  serão  mais  leves  –  uma  mistura 
dos apps de hoje com uma completa experiência 
online. Os varejistas podem se preparar para essa 
mudança e estar a frente da competitividade. Isso irá 
assegurar uma experiência de compra omni-channel 
incomparável, que agrada os clientes, melhora a 
rentabilidade e agiliza processos e estruturas internas.

•  Como vencer o desafio do omni-channel
•  Seria o futuro omni-channel commerce?
•  Como criar consistência entre os diversos canais de 

comunicação com o cliente para uma experiência 
consolidada e satisfatória

•  Barreiras tecnológicas para a implementação de 
soluções integradas nos canais

Kanashiro
CEO & Fundador

Edilaine Godoi
Diretora de e-commerce

Marcel Albuquerque
Gerente de Marketing 
Mobile



*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.

Divulgue o release da sua empresa no nosso site!
Para mais informações entre em contato: 

Nathalia Costa - Redação
E-mail: nathalia.costa@corpbusiness.com.br

Mariana Silva - Marketing
E-mail: mariana.silva@corpbusiness.com.br

Para cotas de patrocínio:

Carolina Coura
E-mail: carolina.coura@corpbusiness.com.br
Tel.: +55 11 3666-5208

Faça sua inscrição:

Priscila Rocha
E-mail: priscila.rocha@corpbusiness.com.br
Tel.: +55 11 3661-2785

W Os  materiais  (apresentações  e  certificado  digital)  serão 
disponibilizados para download com o prazo mínimo de 10 
dias úteis após a realização do evento. A disponibilização 
da apresentação dependerá da liberação do seu respectivo 
palestrante, podendo este optar pela sua não divulgação.

CONTATO

Encerramento e tempo para networking18:00

A revolução indoor17:30

Vou trazer informações como as tecnologias de 
geolocalização vem evoluindo e como elas vem 
sendo aplicadas no mercado de Mídia e de Big Data 
Analytics.

Nome Palestrante
Cargo


