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A	   Ampro	   apoiou	   o	   evento	   Mobile	   Intelligence	   2.0,	   que	  
aconteceu	  no	  Hotel	  Intercon@nental,	  em	  SP,	  no	  dia	  18/03.	  
	  
Confira	  aqui	  um	  pouco	  do	  que	  o	  evento	  mostrou!	  



Os	  consumidores	  de	  hoje	  não	  tem	  a	  experiência	  do	  mundo	  analógico	  de	  
poucos	  anos	  atrás.	  Eles	  são	  mobile	  first.	  
	  	  
No	  Brasil	  as	  pessoas	  já	  estão	  passando	  mais	  tempo	  no	  digital	  (e	  mobile)	  que	  
na	  televisão.	  



Operadoras	  estão	  se	  associando	  a	  redes	  sociais	  como	  FB	  e	  TwiWer	  para	  
es@mular	  a	  adoção	  de	  planos	  de	  dados,	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  geram	  
menos	  tráfego	  na	  rede	  com	  o	  uso	  de	  aplica@vos.	  	  



O	  uso	  SMS	  tem	  caído	  cada	  vez	  mais,	  embora	  os	  celulares	  pré	  pagos	  usem	  muito	  e	  
sejam	  a	  maioria	  no	  Brasil.	  	  
	  
Em	  5	  anos	  a	  base	  deve	  migrar	  toda	  para	  smartphones,	  e	  mensagens	  como	  whaWsapp	  
devem	  ganhar	  ainda	  mais	  espaço,	  caindo	  ainda	  mais	  o	  uso	  dos	  sms.	  



Os	  úl@mos	  2	  natais	  foram	  de	  smartphone.	  	  
E	  pelo	  jeito	  os	  próximos	  5	  também	  serão.	  



Os	  três	  aplica@vos	  mais	  usados	  no	  celular	  são	  
WhaWsapp,	  Facebook	  e	  Instagram.	  

80%	   do	   tempo	   que	   gastamos	   no	   mobile	   é	  
com	   aplica@vo	   porque	   eles	   oferecem	   uma	  
experiência	  melhor.	  



Das	  100	  vezes	  por	  dia	  que	  olhamos	  para	  o	  celular,	  
	  14	  vezes	  é	  para	  o	  Facebook.	  



Celular	  é	  um	  único	  device	  que	  funciona	  para	  diversos	  fins.	  A	  ideia	  
é	  que	  cada	  vez	  ele	  seja	  para	  usos	  maiores	  ainda.	  Ainda	  não	  usam	  
muito	  celular	  para	  TV,	  mas	  música	  e	  entretenimento	  é	  o	  maior	  
uso	  em	  todo	  o	  mundo.	  



“As	  pessoas	  não	  colocam	  seu	  celular	  em	  cima	  da	  mesa	  e	  procuram	  
um	  desk	  top	  para	  fazer	  alguma	  coisa.	  Elas	  usam	  o	  seu	  celular.	  

Paul	  Cousineau,	  Amazon	  



Desde	  a	  tecnologia	  1G,	  que	  começou	  em	  1990	  muita	  coisa	  
já	  mudou.	  As	  velocidades	  estão	  bem	  mais	  rápidas,	  embora	  
no	  Brasil	  ainda	  muito	  longe	  do	  ideal.	  



A	  revolução	  começa	  com	  o	  disparo	  de	  SMS.	  
Depois	  disso	  começamos	  a	  acessar	  e-‐mail	  pelo	  celular.	  
Hoje	  já	  enviamos	  imagens,	  fazemos	  videoconferência.	  Temos	  tv	  online.	  
Vem	  aí	  formas	  mais	  efe@vas	  e	  rápidas	  de	  envio	  de	  arquivos	  de	  voz.	  



Todos	  os	  anos	  a	  Mobile	  World	  Congress	  traz	  inúmeras	  inovações	  em	  tablets	  e	  smartphones.	  
Este	  ano	  a	  tendência	  aponta	  para	  recursos	  de	  voz	  e	  os	  wearables	  (os	  celulares	  de	  pulso,	  por	  
exemplo).	  
	  
Famosas	  empresas	  de	  moda	  e	  design	  emprestam	  seus	  nomes	  para	  novas	  versões	  de	  
celulares	  que	  devem	  surgir	  em	  breve.	  
	  
As	  tendências	  seguem	  com	  o	  anúncio	  do	  desenvolvimento	  das	  plataformas	  de	  pagamento	  
através	  de	  celulares,	  tecnologias	  para	  carros	  e	  bicicletas	  e	  a	  internet	  das	  coisas,	  que	  cresce	  
na	  velocidade	  da	  luz!	  Robos	  e	  interfaces	  mais	  emocionais	  tendem	  a	  ser	  a	  nova	  tendência	  em	  
produtos	  e	  serviços,	  além	  do	  design.	  



Mobile	  Payment	  

M-‐Payment	   veio	   para	   ficar.	   O	   celular	   vai	   se	   consolidar	   como	   uma	  
forma	  de	  pagamento	  usada	  por	   comércios	  de	   todos	  os	   tamanhos	  e	  
também	  por	  autônomos	  de	  micro	  empresas.	  



Até	  os	  carros	  estão	  cada	  vez	  mais	  conectados.	  Mais	  opções	  chegam	  com	  	  
acesso	  a	  internet,	  mídias	  sociais,	  navegadores	  e	  música.	  	  
Tudo	  online	  e	  interligado.	  

Carros	  Conectados	  



Internet	  das	  Coisas	  

Tudo	  estará	  cada	  vez	  mais	  conectado	  e	  mensurável	  (o	  tempo	  todo).	  	  
	  
A	  es@ma@va	  é	  que	  em	  85	  bilhões	  de	  aparelhos	  estarão	  conectados,	  gerando	  “dados"	  e	  
inteligência	   sobre	   tudo:	   carros,	   casas,	   industrias,	   hospitais,	   empresas,	   e	   sobre	   nós	  
usuários!	  



A	  saúde	  está	  no	  meio	  de	  uma	  revolução	  silenciosa.	  	  
	  
Muitos	  aplica@vos	   relacionados	  à	   saúde	  sendo	  desenvolvidos	  para	  uso	  em	  
celulares	  devem	  ser	  lançados	  nos	  próximos	  tempos.	  

Wearables	  



Transformação	  da	  Telecomunicação	  
A	   conec@vidade	   está	   no	   centro	   das	  
nossas	  vidas,	  facilitando	  cada	  vez	  mais	  a	  
conexão	   entre	   marcas,	   pessoas	   e	  
empresas.	   5G	   é	   uma	   jornada	   e	   não	   um	  
des@no.	  



Smartphones	  

Mais	   populares,	   acessíveis,	   rápidos	   e	   duráveis.	   O	   Android	   ainda	  
predomina,	  mas	  a	  Microsoo	  entrou	  na	  disputa.	  Há	  uma	  inversão	  de	  
papeis:	  ficou	  dipcil	  encontrar	  um	  "telefone	  mais	  simples”	  (feature	  
phone).	  



É	  preciso	  aprender	  a	  capturar,	  tratar	  e	  entender	  os	  dados	  da	  empresa	  
antes	  que	  seja	  tarde	  demais.	  Por	  conta	  da	  quan@dade	  de	  “elementos"	  
conectados	  saber	  mais	  sobre	  privacidade	  e	  como	  tratar	  informações	  é	  
a	  nova	  fronteira	  no	  mobile.	  

Big	  Data	  



As	   marcas	   estão	   aprendendo	   sobre	   o	  
mundo	  mobile	   e	   desenvolvendo	   projetos	  
que	   melhoram	   o	   controle	   de	   seus	  
produtos	  e	  a	  fidelidade	  de	  seus	  clientes.	  

Marcas	  Presentes	  



A	  mudança	  pro	  mobile	  está	  só	  
começando.	  	  
Temos	  um	  mar	  de	  oportunidades.	  



FIM	  ;)	  


