
Torpedos sem direção
Empresas ainda não sabem como usar as mensagens
de texto enviadas pelo celular para falar com clientes

Por Eliane Pereira
Apesar de ser um instrumento

de marketing novíssimo, o envio
de mensagens comerciais para
celulares pelo sistema SMS (do
inglês Short Message Service) con-
ta com a aprovação de quase meta-
de dos usuários de telefonia mó-
vel. De fato, uma boa parcela já se
sentiu estimulada a tomar alguma
atitude, como comprar um pro-
duto ou acessar um site, após rece-
ber uma dessas mensagens de tex-
to. No entanto, ainda são muito
poucas as empresas — fora as pró-
prias operadoras de celular — que
utilizam a ferramenta, principal-
mente por não saber como fazê-lo.

As conclusões são da pesquisa
SMS Marketing, realizada pela WBI
Brasil, consultoria gaúcha espe-
cializada em estratégias digitais que
vai apresentar o trabalho nesta se-
rnana para convidados em São Pau-
lo. A idéia do levantamento surgiu
devido à falta de informações sobre
as iniciativas das empresas nesse
campo e, principalmente, sobre a
reação do público às mensagens
comerciais enviadas pelo celular.

"Por ser um tipo de ação de
relacionamento muito novo no
Brasil, que não tem nem seis me-
ses, até que o número de empresas
que estão usando o instrumento
ou que têm planos de usar é bem
elevado", avalia Paulo Kendzer-
ski, diretor de marketing da WBI,
ao comentar os resultados. Segun-
do os dados levantados, cerca de
18% das empresas usam o SMS
para enviar mensagens a seus cli-
entes e 19,5% pretendem fazê-lo.
Mas a pesquisa deixa claro que a
maioria (quase 63%) ainda não
entrou nessa onda.

Se isso acontece, provavelmen-
te não é por falta de informação:
73% das empresas sabe, por exem-
plo, que mais de 75% de sua base
de clientes possui celular. Sabe até
o número do aparelho, pois 69%
perguntam esse dado. Mas essas
informações muitas vezes ficam
arquivadas, sem utilização. Tanto
que, entre os usuários de celular
que disseram já ter recebido ofer-
tas ou comunicados via SMS, 57%
foram contactados apenas pela
operadora de telefonia celular;

somente 30% receberam ofertas
de outras companhias.

"Essa situação reflete a atitude
da empresa com relação a outras
ferramentas, como o e-mail marke-
ting. Muitas vezes ela coleta os
dados e não os utiliza para se
relacionar com o cliente por não
saber como fazê-lo", diz Kend-
zerski. Entre as que já optaram por
usar o SMS na comunicação com
os clientes, as principais vantagens
apontadas são receptividade, agili-
dade, mobilidade, personalização
e inovação na abordagem.

Do ponto de vista do cliente, a
rejeição pode ser considerada
pequena. Nada menos que 48%
dizem não se importar de receber
um SMS não-autorizado, desde
que o assunto seja de seu interes-
se. Mas é preciso tomar muito
cuidado: 38% considerariam a
atitude uma invasão de privaci-
dade ou fariam algo para excluir
o número do aparelho do cadas-
tro. A saída é não enviar mensa-
gens com muita freqüência e fa-
zer um trabalho cuidadoso de
banco de dados para descobrir

que tipo de assunto poderia agra-
dar ao destinatário.

Os próprios consumidores não
fornecem muitas pistas nesse sen-
tido. Quando perguntados, afir-
mam ter interesse em receber tan-
to informações relacionadas a pro-
moções quanto notícias e novida-
des da empresa, cumprimentos
por uma data especial e lembretes
sobre eventos importantes. Cabe
à empresa, portanto, criar mensa-
gens relevantes para seu público.

O resultado pode ser recom-
pensador: dentre os que já rece-
beram alguma oferta ou comuni-

cado via SMS, 38% tomaram al-
guma atitude motivados pela
mensagem, seja fazer um telefo-
nema, acessar um site ou com-
prar algum produto. E o recurso
pode ser usado para diferentes
finalidades, como redução de
custos ou geração de tráfego.

Uma ótica de Porto Alegre, por
exemplo, enviou mensagens aos
seus 500 melhores clientes convi-
dando-os a ir até a loja e retirar um
par de convites para o cinema. A
ação trouxe para o ponto-de-ven-
da a nata da clientela, gente que
gasta em média R$ 700 por visita.
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