
MARKETING

A marca
na palma da mão

Fareena Sultan e Andrew Rohm, especialistas da Northeastern University,
analisam as múltiplas oportunidades de negócios representadas pelo

novo marketing móvel, praticado em quaisquer mídias que caibam nas mãos
dos consumidores, como telefones celulares e outros, e prevêem o início

de uma nova era no marketing

Um número cada vez maior
de pessoas organiza sua vida
a partir do telefone celular, tanto
para negócios como para questões
pessoais ou busca de informações.
Em função disso, está surgindo o
conceito do "marketing móvel" (em
inglês, mobile marketing), que se refere
ao tipo mais personalizado de mídia
que existe hoje. Esse tipo de marke-
ting não pára nunca: funciona 24
horas por dia, sete dias por semana
-e também está sendo chamado nos
Estados Unidos de brand-in-the-hand,
ou "marca-na-palma-da-mão".

Primeiro foi a internet que
abalou as idéias de marketing.
Agora, a convergência da tecno-
logia wireless (sem fio) com a web
também começa a desafiar muitas
das certezas que as empresas tinham
com relação a suas estratégias
de marketing. A combinação da
internet com os aparelhos móveis
de mão passa a viabilizar grande
variedade de ofertas e aplicações de
marketing. O modelo "marca-na-pal-

ma-da-mão" traduz o potencial em
branding (construção de marcas) e
em marketing que pode ser ofereci-
do enquanto as pessoas fazem com-
pras, assistem a um evento esportivo,
dirigem-se ao escritório, trabalham
ou executam tarefas domésticas.

Antigamente, os modelos de
propaganda e branding se baseavam,
sobretudo, em comerciais de meio
minuto de duração e em anúncios
em revistas, mas hoje o crescimento
das mídias digital e móvel ocorre
com tanta velocidade que os con-
sumidores podem começar a se
relacionar com as marcas de modos
totalmente diferentes. Até agora,
o meio-alvo para as aplicações de
marketing móvel são os telefones
celulares, os PDAs (personal digital
assistanls) e outros aparelhos de
mão. Mas cenários como a realidade
mostrada no filme Minority Report
- A Nova Lei, no qual imagens ho-
lográficas dos itens à venda na loja
(no caso, a Gap) "oferecem-se" ao
potencial comprador (que é chama-

do pelo nome), não estão longe de
se concretizar em alguns mercados
da Ásia e da Europa.

No entanto, antes de ingressar
nessa nova arena, as empresas pre-
cisam compreender algumas ques-
tões fundamentais. Para começar, o
que difere o marketing móvel das
abordagens tradicionais? Quando
urna empresa deve procurar uma
iniciativa do tipo marca-na-palma-
da-mão e quando essa não é uma
boa idéia? E como integrar essa nova
abordagem às demais estratégias de
marketing?

DOMÍNIO PESSOAL
Para muitas pessoas, o telefone

celular, o PDA ou outros aparelhos
de mão tornaram-se uma realidade
na vida cotidiana (veja quadro na
página 107). Sobretudo os consu-
midores mais jovens, que costumam
ser entusiastas das novas tecnologias,
não hesitaram em adotar os apa-
relhos móveis para fazer contatos
sociais, jogar on-line e fazer downloads



de músicas, de ring tones (toques
para celular) e de wallpapers. Nesse
segmento, os telefones celulares
se tornaram símbolos de status,
além de propiciar um modo de se
expressar por meio da escolha de
ring tones, face plates (coberturas) e
estojos personalizados, entre outros
itens, assemelhando-se nesse sen-
tido a roupas, acessórios e outros
elementos de expressão e de moda.
Um observador chegou a afirmar
que os aparelhos de comunicação
móvel podem representar "a ex-
pressão máxima de uma sociedade
individualista".

Mas os jovens não são os únicos
a adotar a tecnologia móvel. O al-
cance dos aparelhos móveis talvez
possa ser mais bem compreendido
se as pessoas forem agrupadas de
acordo com sua aceitação e o uso
que fazem da tecnologia, conside-
rando ainda suas motivações de
estilo de vida, em vez de levar em
conta apenas variáveis básicas como
sexo ou faixa etária, às vezes menos
representativas do comportamento
real. Em um estudo desse tipo, a
Forrester Research, situada em
Cambridge, no Estado norte-ame-
ricano de Massachusetts, observou
fatores como a postura em relação
à tecnologia e a renda associados
a três motivações básicas (carreira,
família e lazer) para criar categorias

de consumidores. Os
integrantes de um dos
grupos (chamados de
mouse potatoes, segmen-
to relativamente mais
velho e caracterizado
por alta renda, interesse
por lazer e postura positiva em
relação à tecnologia) se revelaram
prováveis"candidatos a adotar a
tecnologia móvel.

Conforme um número crescente
de consumidores se torna usuário
de aparelhos móveis, as empresas
tendem a desenvolver estratégias
de marketing para explorar essa
nova mídia. Marcas mundiais como
McDonald's, Coca-Cola, MTV, Vol-
vo, Sony Pictures, Nike e Adidas já
começaram a explorar o conceito
marca-na-palma-da-mão. Por exem-
plo: uma das formas de marketing
mais recentes é a promoção do tipo
text-in, que permite a participação
dos usuários de telefone celular
por meio do envio de mensagens,
após a informação de códigos. Na
Europa, a Coca-Cola e o McDonald's
fizeram uma parceria recente para
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promover o filme Procurando Nemo
que envolveu a distribuição de 25
milhões de canecas, cada uma con-
tendo um código de mensagem de
texto exclusivo. Os consumidores
podiam enviar o código de texto
pelo celular para ganhar brindes
como cartões-postais ou papéis
de parede do personagem Nemo.
Mais de 4 milhões de pessoas par-
ticiparam da promoção. Em outro
exemplo, uma parceria entre a MTV
Networks e a Virgin Mobile Tele-
coms tinha por objetivo promover
ring tones, que foram exibidos no
Video Music Awards de 2005 e só
estavam disponíveis para usuários
dos celulares da Virgin.

Assim como ocorre com a web,
o marketing móvel permite intera-
tividade, mas oferece ainda a possi-
bilidade de uma conexão de marca
mais estreita por causa da natureza
pessoal dos aparelhos eletrônicos
de mão. Telefones celulares e PDAs
armazenam informações sobre as
redes de amigos dos usuários, seus
contatos familiares, comerciais
ou associados ao mundo escolar.
Algumas vezes, o aparelho contém
ainda uma agenda de compromissos
ou acumula outras funções, como
despertador, câmera fotográfica,
calculadora ou videogame. Por isso,
muitas vezes estimulam uma cone-
xão emocional com o usuário, como

comprova a popularidade dos aces-
sórios oferecidos para personalizar
esses aparelhos -ring lones, face plates
e papéis de parede, por exemplo.

Até agora, o marketing móvel
está associado, sobretudo, aos celu-
lares, por causa da ampla dissemi-
nação do aparelho e também por
sua facilidade de transporte. Vale
ressaltar que as estratégias marca-
na-palma-da-mão não incluem os
laptops com acesso a redes wireless
WiFi por causa da limitação de
mobilidade de tais computadores.
Além disso, as características de uso
dos celulares em comparação com
outros aparelhos são bem diferentes.
Os celulares, além de facílimos de
transportar (há quem leve o seu a
todos os lugares), tendem a estar
ligados quase o tempo todo.

Aqui se revela um importante
fator de diferenciação entre a
estratégia de marketing móvel e
a abordagem tradicional: a primeira
pode ser executada para uma loca-
lização específica de consumidores
ou para um contexto particular de
consumo. Em outras palavras, a
verdadeira vantagem do marketing
móvel se dá quando a interatividade
e a comunicação marca-consumidor
ocorrem em níveis mais pessoais,
contextualizados e com associação
à localização. Como não raro as pes-
soas estão conectadas o tempo todo

Comparação entre as abordagens de marketing
As abordagens de marketing podem ser caracterizadas pela intensidade da interativida-
de do consumidor e seu grau de especificidade em relação à localização. O marketing
móvel é o único que combina elevados níveis dos dois aspectos.

e em qualquer lugar, o marketing
móvel pode ser usado para coletar
dados por meio da internet wireless
para identificar não apenas a loca-
lização precisa de um consumidor
em um momento específico (por
exemplo, no Wrigley Field, estádio
de beisebol situado em Chicago),
mas também o contexto que justifica
sua presença ali (prestigiar seu time
favorito, no caso o Chicago Cubs).
De posse dessa informação, podem
ser enviadas ao consumidor mensa-
gens publicitárias mais significativas
ou relevantes (como o aviso sobre
descontos de 30% para alguns pro-
dutos licenciados pelo time) para o
celular ou outros aparelhos móveis
de mão em um momento e local
propícios para receber tal oferta.
Cenários como esse tornam-se
cada dia mais possíveis, sobretudo
agora que a finlandesa Nokia criou
um serviço do tipo baseado em
autorização prévia do destinatário
para celulares que utiliza sistema
Bluetooth e outras tecnologias de
rádio de curto alcance.

PARADIGMA DE UM NOVO
MARKETING

As abordagens de marketing
podem ser caracterizadas em duas
dimensões: o nível permitido de
interatividade com o consumidor e
o grau de especificidade de locali-
zação da própria mídia (veja quadro
ao lado). As mídias tradicionais em
geral são lean-back e oferecem pou-
ca interatividade. A televisão, por
exemplo, propicia uma atividade
relativamente passiva. Algumas mí-
dias convencionais, como o rádio,
a TV e a mídia impressa, indepen-
dem da localização -um anúncio
de revista, por exemplo, pode ser
lido em casa ou durante um vôo-,
enquanto outras, como os outdoors e
anúncios nos pontos-de-venda, estão
totalmente associadas ao espaço,
como é o caso de um cartaz com a
inscrição "Liquidação" afixado na
vitrine de uma loja.

Por outro lado, algumas mo-
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Rapidamente, os telefones celulares estão tornando-se
onipresentes. No Japão, sete de cada dez pessoas têm o
aparelho, e em países como Itália, Noruega, Suécia e Reino
Unido a penetração de mercado dos celulares já ultrapassou os
100%. Nos Estados Unidos, porém, os índices de penetração
permanecem bem inferiores (55%), e na China a proporção não
chega a um proprietário de celular para quatro habitantes. Ainda
assim, é estimado um número mundial de usuários dos serviços
de celulares de mais de 2 bilhões de pessoas. [Segundo anúncio
feito pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em
dezembro de 2005, o Brasil tem 82,3 milhões de celulares.
Como eles se espalham por 3,1 mil municípios, que possuem
164 milhões de habitantes, pode-se afirmar que, nos 55,7%
dos municípios atendidos por pelo menos uma operadora de
telefonia móvel, há um celular para cada dois habitantes, um
índice impressionante.]

Não é só para conversar que as pessoas usam seus celula-
res. Na realidade, mais de 40% dos usuários de todo o mundo
utilizam serviços como envio de mensagens e acesso a games
e a novos conteúdos. Além disso, recente estudo feito no Reino
Unido revelou que a demanda por serviços de voz e de dados
(como mensagens de texto e serviços de mensagem multimídia)
não pára de crescer. No Japão, serviços de dados de terceira
geração atingiram níveis significativos de penetração, e os
aparelhos do tipo hand-held wireless, disponíveis na Europa e
em outras partes da Ásia, hoje podem oferecer convergência
de vídeo, dados e áudio, funcionando como uma "televisão
móvel". Os Estados Unidos ficam atrás desses mercados, mas
ainda assim mais de um terço dos norte-americanos usuários
de celulares (um universo de 38 milhões de pessoas) utilizam
com regularidade o envio de texto e 8% usam serviços de
envio de imagens ou de mensagens multimídia.

dalidades mais novas de mídia são
lean-forward, exigindo grau maior
de interatividade. Surfar na web,
por exemplo, pressupõe a tomada
consciente de decisões quanto a
qual site visitar na seqüência. Aqui,
mais uma vez, a mídia de marketing
pode independer da localização
(como um anúncio do tipo pop-up,
que pode ser visto em um computa-
dor do trabalho ou em casa) ou ser
específica quanto à localização ou
ao contexto do consumidor (como
os cupons de desconto do Chica-
go Cubs, por exemplo). O valor
especial do marketing móvel está
em permitir tanto a interatividade
consumidor—marca como a especi-
ficidade de localização, ao contrário
das demais abordagens. Em outras
palavras, a plataforma móvel oferece
um tipo de experiência de consumo
fundamentalmente diferente.

Esse novo paradigma de marke-
ting pode desempenhar um papel
cada vez mais importante, sobretudo
na hora de atingir determinados
segmentos de consumidores. Basta
lembrar que a maioria dos ado-
lescentes nos maiores mercados
de transmissão de tevê da Europa

tem interesse em algum tipo de
interatividade entre a telinha e seus
celulares. Em resposta a esse desejo,
as empresas talvez precisem investi-
gar com afinco as estratégias móveis
se quiserem se comunicar com
esses consumidores. E o resultado
é que, quanto mais e mais pessoas
migrarem para plataformas de co-
municação wireless, pode ficar cada
vez mais difícil atingi-las usando
métodos tradicionais de propaganda
e promoção.

COMO O MARKETING MÓVEL
CONTRIBUI PARA AS MARCAS

Mas será que no futuro as marcas
só conseguirão competir se explo-
rarem formas alternativas de comu-
nicação, como o marketing móvel?
E, caso a resposta seja afirmativa,
como essas novas abordagens com-
plementarão as formas tradicionais
de propaganda, mais estáticas? As
respostas estão nas características
do marketing móvel, que permitem
às marcas atingir três objetivos: o
estímulo à consciência top-of-mind e
à formação de atitude; o aumento
do envolvimento cliente-marca e da
interação por meio de downloads de

conteúdo, e-mails que deflagram um
efeito viral (epidêmico) e outras ati-
vidades, conhecidas como "respostas
de segunda ordem"; e a influência
direta sobre as ações do consumi-
dor relacionadas a transações de
compra, denominadas "respostas
de primeira ordem".

Construção da consciência
de marca

O marketing móvel cria novas
oportunidades para que as empresas
desenvolvam ou alterem as atitudes
do consumidor em relação a uma
marca por meio do uso do conteúdo
com valor agregado (valiosas ofertas
de mídia digital, como áudio e ví-
deo), passível de ser personalizado
de acordo com o contexto e a espe-
cificidade de localização. Durante
o campeonato europeu de futebol
de 2004, a Adidas International,
divisão da alemã Adidas-Salomon
AG, com sede em Amsterdã, lan-
çou uma campanha que permitia
aos telefones celulares dos clientes
acesso a diversos "brindes", como
fotos dos jogadores e entertainers
mais famosos associados ao evento
esportivo, comerciais sobre o tema e
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filmes de curta duração. A empresa
também desenvolveu um dispositivo
que podia ser baixado pelo celular
e que informava os placares dos
jogos em tempo real, além de ou-
tros resultados sobre as partidas.
O programa valeu mais de 60 mil
adesões em toda a Europa.

No setor musical, alguns artistas
e gravadoras já começaram a investir
no marketing móvel para promover
lançamento de álbuns. A banda
New Order, por exemplo, que tenta
retomar o sucesso após os kits da
década de 1980, promoveu o novo
CD por meio de pôsteres digitais,
clipes, ring tones e fotos de integran-
tes do grupo enviados diretamente
aos celulares dos fãs com uso da
tecnologia infravermelha Bluetooth.
Com o objetivo de associar tamanho
esforço de marketing ao ponto-de-
venda, os pôsteres digitais também
eram exibidos em algumas lojas
selecionadas, nas quais era possível
comprar o CD do grupo. Vale res-
saltar que, por causa do apego de
muitas pessoas ao telefone celular,
as campanhas da Adidas, do New
Order e outras similares fazem mais
do que prolongar o relacionamento
cliente—marca, pois ganham um
aspecto de "personalização".

Aumento da interação e do
envolvimento com o consumidor

O marketing móvel permite o
envolvimento freqüente e a inte-
ração do consumidor por meio da
repetição do processo de download
de conteúdos e jogos. Essas ativida-
des de segunda ordem não estão
diretamente associadas a uma tran-
sação real de compra, mas podem
ser instrumentais para formar e
prolongar o diálogo entre a marca

e o consumidor. A vantagem exclu-
siva da plataforma móvel é que esses
diálogos (e os relacionamentos clien-
te-marca decorrentes deles) podem
ser estruturados em um nível mais
personalizado e contextual. E, com
a crescente ampliação da largura de
banda das comunicações wireless, as
diversas aplicações que podem ser
enviadas direto às mãos das pessoas
por meio dos celulares -como áudio,
dados e vídeos- se tornarão mais so-
fisticadas, cada vez mais distantes das
simples mensagens de texto.

A Adidas, por exemplo, permite
que os clientes façam download de
fotos dos atletas mais famosos, como
o astro do futebol inglês David
Beckham, e usem recursos digi-
tais para inserir imagens próprias
nessas fotos. Algumas empresas
do setor musical permitem acesso
a um portfólio de downloads por
celular (incluindo ring tones e pa-
péis de parede) a fim de divulgar
alguns artistas e suas músicas. Os
fãs digitam códigos de texto para
participar de promoções como "um
dia na vida de..." e passam a receber
constantemente fotos atualizadas de
um artista específico, patrocinado
pela marca. A Volvo desenvolveu

uma campanha de marketing
móvel na Europa para promover
o lançamento do veículo S40. Os
participantes-alvo podiam assistir a
uma amostra de um filme sobre o
carro na telinha de seus celulares e
depois acessar o site da montadora
a partir de um link vindo por e-mail,
para ver o resto do filme. Cerca de
um terço das pessoas fez download do
videoclipe para o celular e metade
delas assistiu ao filme na íntegra
no site da empresa. No setor de ser-
viços financeiros, o Citibank, com
sede em Nova York, começou um
programa que permite que clientes
da Europa, Oriente Médio e região
Ásia-Pacífíco usem seus celulares
para ter acesso às contas bancárias,
além de obter informações sobre
cotações atualizadas no mercado
acionário e alertas sobre algumas
ações selecionadas.

Outras empresas apostaram
em discussões para aumentar as
interações consumidor-marca. Em
2004, a linha de cosméticos Dove
desenvolveu uma campanha de
marketing que estimulava os clientes
a dar sua opinião sobre o conceito
de "verdadeira beleza". Foram insta-
lados painéis nas principais cidades
norte-americanas, e as pessoas que
passavam pelas ruas podiam mandar
mensagens pelo celular para votar
em uma das imagens propostas. Os
resultados eram exibidos em tempo
real em um painel eletrônico espe-
tacular instalado em Times Square.
Além disso, podia-se participar de
discussões on-line sobre o assunto
no site da Dove.

Estímulo à resposta do consumidor
Uma limitação das abordagens

tradicionais de marketing está no

O marketing móvel permite o envolvimento freqüente

e a interação do consumidor por meio da repetição do

processo de download de conteúdos e jogos
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fato de que as empresas não sabem
quais ações (se houver alguma) de
fato causam reações no consumi-
dor. A internet começou a mudar
isso ao colocar à disposição das
empresas informações click-stream
(com rastreamento do caminho
percorrido pelo internauta). Com
as plataformas móveis, porém, a tra-
jetória on-line do consumidor pode
ser acompanhada e, mais do que
isso, intencionalmente estimulada
in situ. Hoje, os passageiros japo-
neses podem informar-se sobre os
horários dos ônibus por meio dos
celulares e recebem informes sobre
promoções de lojas no caminho
para casa. Os estabelecimentos que
enviam as mensagens contam com
meios para aferir a taxa de aceita-
ção dessas ofertas. No futuro, os
celulares terão capacidade de ler
as etiquetas de identificação em
freqüência de rádio presentes nos
produtos à venda, como roupas,
sapatos e equipamentos esportivos.
Essas mercadorias poderão até
"conversar" com o consumidor e
informar dados importantes, como
as promoções especiais.

No entanto, a capacidade do
marketing móvel de deflagrar as
compras do consumidor ainda se
encontra em um estágio inicial e
experimental. Muitas empresas
capturam informação sobre os
clientes em diversas áreas, como
vendas, marketing e atendimento
ao cliente, mas carecem de um sis-
tema sofisticado para a integração
desses múltiplos databases. Em con-
seqüência, enfrentam dificuldades
para personalizar as interações com
os consumidores, o que restringe
a capacidade de aproveitar ao má-
ximo as vantagens da plataforma
móvel. Um perigo potencial está
no fato de que uma empresa pode
acabar afastando os clientes se
bombardeá-los com mensagens
diferentes, vindas de áreas distintas
da mesma organização. É claro que
a integração desses diversos bancos
de dados exige um investimento

substancial, e caberia às empresas
decidir se a plataforma móvel deve
ser posicionada basicamente como
um mecanismo para branding e para
a coleta de dados (ou seja, funcio-
nar como um sistema back-end) ou
para a condução de transações
(sistema front-end). Em um proces-
so decisório similar, as empresas
também precisam determinar se
precisarão de uma infra-estrutura
de back-end, como um warehouse
específico, para efetivação da pla-
taforma móvel.

O QUE É PRECISO DEFINIR
Para avaliar esses e outros as-

pectos, realizamos um cuidadoso
estudo de caso da Adidas, produtora
mundial de acessórios e calçados es-
portivos. A Adidas investiu em uma
agressiva incursão pela plataforma
móvel, na tentativa de conseguir
mais resultados dos dólares investi-
dos em marketing na comparação
com a empresa líder do setor, a
norte-americana Nike. As diversas
campanhas de marketing móvel
levaram a Adidas a enfrentar muitos
desafios, e a experiência da empresa
nos permitiu identificar as seis prin-
cipais questões que os executivos
precisam levar em conta antes de
implementar uma estratégia de
marketing móvel.

Questão 1. Exploração das possibi-
lidades do marketing móvel

Aproveitar as vantagens das habi-
lidades únicas do marketing móvel
pode exigir recursos volumosos,
mas uma solução para isso está nas
parcerias com um fornecedor de
conteúdo capaz de desenvolver um
"gateway móvel pessoal", a exemplo
do iTunes, da Apple, que permite
que os usuários de iPod comprem
arquivos musicais na internet e os
gerenciem em suas bibliotecas pes-
soais. Com uma abordagem similar,
a Adidas poderia firmar parceria
com canais de mídia, como a rede
esportiva ESPN ou a revista Runner's
World, para desenvolver um gateway

passível de ser segmentado, a fim de
atingir alvos com interesses especí-
ficos, como praticantes de corrida
de longa distância. Os usuários po-
deriam então fazer download de con-
teúdo específico (como dicas para
"corredores de primeira viagem") e
receber informações baseadas nos
dados que eles mesmos incluiriam
sobre seu treinamento, a fim de
melhorar o desempenho.

Uma estratégia na qual a marca
se transforma em um portal móvel
para a internet wireless e um forne-
cedor de conteúdo com valor agre-
gado pode permitir elevado nível de
personalização para o consumidor.
Investimentos nesse tipo de abor-
dagem podem ajudar as empresas
mesmo no calor do jogo, quando
elas se encontram superadas pelos
concorrentes em termos de promo-
ção e propaganda convencionais.
Dessa maneira, as marcas podem
competir melhor ao transmitir
mensagens mais significativas e
conteúdo com maior valor agregado
tanto para clientes atuais como para
potenciais consumidores.

Questão 2. Uso de recursos uni-
versais para conquistar mercados
internacionais

Uma abordagem possível para
conquistar a simpatia e estilos de
vida dos consumidores nos mer-
cados mundiais está em seguir o
modelo desenvolvido com êxito pela
MTV. Em seus esforços para am-
pliar á marca em novos mercados,
a MTV conseguiu combinar apelos
universais com sabores locais -uma
estratégia que pode ser transportada
para o marketing móvel. O potencial
comprador de um carro de luxo,
por exemplo, também pode ter
interesse por um pacote de viagem
exótico, por equipamentos esporti-
vos de ponta ou por oportunidades
de investimento. No entanto, ainda
que tanto os consumidores ricos de
Tóquio como os de Nova York talvez
partilhem curiosidade a respeito de
hotéis de luxo em Mauí e caros golf
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clubs, é provável que os primeiros
tenham um apetite menor por ris-
cos, preferindo informações sobre
ações blue-chip (de maior liquidez e
procura) a informes sobre os fundos
de hedge.

Ao planejar uma campanha
mundial, as empresas não podem
perder de vista as diferenças regio-
nais no que se refere à tecnologia.
Em geral, muitos mercados da
Europa e da região Ásia-Pacífico
encontram-se mais evoluídos do que
o mercado norte-americano no que
diz respeito ao desenvolvimento de
infra-estrutura, padrões de tecnolo-
gia, habilitações dos fornecedores
de serviço e sofisticação dos apa-
relhos móveis. Por exemplo: um
padrão de tecnologia importante
para transmissão de dados sem
uso de fios é o WiMax (Worldwide
Interoperability for Microwave Access),
desenvolvido pela Intel em parceria
com empresas como Nokia, Sprint
e BellSouth. Mas podem ser neces-
sários vários anos (a estimativa é de
2008 a 2010) para que os fornecedo-
res móveis ampliem o WiMax para
permitir uma cobertura significativa
nos Estados Unidos. Além disso, os
aparelhos móveis que incorporam
serviços de dados de quarta geração,
necessários para a concretização do
verdadeiro potencial do marketing
móvel, talvez só estejam disponíveis
nos Estados Unidos em 2008 ou
após essa data. Em conseqüência,
uma solução poderia ser a adoção
de uma abordagem escalonada
-por exemplo, uma empresa testa
uma campanha de marketing móvel
em um mercado tecnologicamente
avançado, mas não considerado
crítico, como a Coréia do Sul, e
usa os resultados desse esforço para

lançar posteriormente uma campa-
nha mais refinada num mercado
de menor avanço tecnológico, mas
considerado de grande importância,
como a China.

Questão 3. Como lidar com a ques-
tão da privacidade

A comunicação wirekss em geral
é menos segura do que as transmis-
sões por linhas fixas, o que suscita
uma série de preocupações quanto
à confidencialidade. Além disso,
a capacidade de conexão com pes-
soas o tempo todo poderia resultar
em invasões dos espaços públicos e
privados. Em outras palavras, os con-
sumidores podem enfrentar invasão
de privacidade não apenas em casa
ou no local de trabalho, mas em
qualquer lugar. O uso do marketing
viral -envolvimento dos consumi-
dores a fim de difundir uma marca
numa rede já existente, como ami-
gos, familiares e conhecidos- pode
intensificar ainda mais a sensação
de invasão de privacidade.

As questões relacionadas à priva-
cidade são especialmente delicadas
no que diz respeito a conceitos mar-
ca-na-palma-da-mão, em parte por

causa da natureza pessoal atribuída
aos equipamentos móveis. Muitas
pessoas consideram seus celulares
extensões sagradas e invioláveis de
si mesmas. Assim, não é difícil que
julguem bem mais invasiva uma
mensagem não solicitada enviada
ao celular do que um e-mail de spam
ou uma chamada na linha fixa re-
sidencial. Essa sensibilidade pode
transformar-se em uma questão
crucial à medida que a plataforma
móvel se tornar mais difusa e os con-
sumidores começarem a esquecer
que estão conectados. Nesses casos,
é possível que os destinatários se
sintam especialmente violados se
receberem mensagens ou chamadas
não solicitadas.

Por tudo isso, as leis federais
norte-americanas proibiram o envio
de mensagens comerciais não soli-
citadas para aparelhos móveis, mas
as leis sobre privacidade variam bas-
tante nos diversos países. Também
é importante compreender que as
atitudes podem diferir entre grupos
de consumidores da mesma região e
também entre os mercados de cada
país. Na Coréia do Sul, por exemplo,
parece haver uma tolerância maior
quanto ao recebimento por celular
de mensagens comerciais não soli-
citadas do que entre os europeus
e norte-americanos. É claro que as
empresas não podem perder de vista
essas diferenças na hora de desen-
volver suas estratégias de marketing
móvel. Para atenuar os temores dos
consumidores, uma opção está em
implementar programas de opt in,
que permitem que os usuários con-
cordem em abrir mão de parte de
seu direito à privacidade em troca
de informações sobre descontos e
ofertas especiais.

A comunicação wireless em geral é menos segura do

que as transmissões por linhas fixas, o que suscita uma série

de preocupações quanto à confidencialidade
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Cadeia de valor do marketing móvel
O desenvolvimento de uma cadeia de valor para o marketing móvel exige parceria entre empresas diversas que contem com
habilidades e talentos complementares.

Questão 4. Alinhamento dos parcei-
ros da cadeia de fornecimento

O desenvolvimento de uma
"cadeia de fornecimento" com
parceiros na plataforma móvel
constitui uma tarefa importante,
porém complexa (veja quadro aci-
ma). Como ocorre em qualquer
parceria comercial, essas relações
combinam de maneira comple-
mentar habilidades e talentos, e as
empresas participantes do processo
precisam estar integradas no que
se refere aos objetivos maiores. No
marketing móvel, a cadeia de valor
não raro contará com diversos
envolvidos. No caso da iniciativa
da Adidas, a cadeia pôde incluir
fornecedores de equipamentos de
back-end (como a Nokia) e trans-
missores wireless (como o inglês
Vodafone Group, na Europa, e a
Verizon Wireless, com sede em
Novajersey, no caso dos Estados
Unidos), empresas especializadas
em comunicação móvel e intera-
tiva, fornecedores de conteúdo
(ESPN), agências convencionais
de propaganda e talvez até marcas
associadas (MTV).

Uma cadeia de fornecedores
e de parceiros estratégicos com
tamanha complexidade apresenta
desafios numerosos. A quem cabe,
por exemplo, a gestão e execução
do desenvolvimento estratégico:
à própria marca ou a um de seus
principais parceiros na cadeia
de valor? Como se certificar de
que os parceiros agem em conso-
nância? Qual a garantia de que a
harmonia, se existir, tenderá a se
manter?

Questão 5. Integração da platafor-
ma móvel em outras mídias

As empresas não devem tratar a
plataforma móvel como uma mídia
capaz de se sustentar por conta pró-
pria, mas sim como componente de
uma estratégia geral de marketing
que precisa ser integrado aos demais
elementos. A televisão e, em uma
extensão menor, a mídia impressa
continuam sendo os veículos de
propaganda mais eficientes para
atingir massas, e uma campanha
móvel que não se apoie nesses dois
recursos provavelmente perderá po-
der de alcance. Foi o que aconteceu
em 2004, quando a Adidas lançou
uma campanha nos Estados Unidos
protagonizada por Missy Elliott, co-
nhecida estrela do mundo hip-hop. A
cantora havia firmado pouco tempo
antes um acordo com a Adidas para
criar uma linha de tênis e de aces-
sórios esportivos com seu nome,
e o plano de promoção desses
produtos envolvia três caminhos:
plataforma móvel, mídia on-line e
eventos musicais.

A campanha incluía uma varie-
dade de conteúdo disponível em
plataforma móvel. Os consumidores
podiam fazer download de ring tones,
voice tones (mensagens pré-gravadas
por Missy Elliott) e papéis de parede
com a marca Adidas, mas primeiro
era preciso se cadastrar em um site
criado especialmente para a campa-
nha. O processo só era concluído
por meio de um microcomputador
ou laptop, e os usuários tinham de
informar dados pessoais, incluindo
o número do cartão de crédito para
pagar pelo download de conteúdo.

Após a conclusão do registro, no
entanto, as pessoas podiam usar os
telefones celulares para se conectar
à internet e explorar a coleção de
calçados e acessórios esportivos
Adidas-Missy Elliott, identificar o
ponto-de-venda do produto mais
próximo, participar de chats com
Missy e da promoção que tinha
como prêmio uma viagem com a
cantora. Para estimular o acesso
ao site, a Adidas liberou downloads
gratuitos de papéis de parede para
os primeiros 10 mil usuários e ofe-
receu crédito para downloads futuros
para quem mandasse mensagens a
amigos recomendando a adesão à
promoção.

Os resultados foram decepcio-
nantes: o número de visitantes
móveis ao site ficou bem abaixo do
esperado e os downloads de papel
de parede e o efeito viral foram
mínimos. Parte da responsabilida-
de pelo baixo desempenho pode
ser atribuída à complicação do
processo de registro, mas um fator
mais decisivo talvez tenha sido o
fato de que, por limitação no orça-
mento, a Adidas não promoveu a
campanha nas mídias tradicionais.
A lição da experiência é que, em-
bora o marketing móvel seja um
meio mais eficiente em termos de
envolvimento do consumidor, de
interatividade é de estímulo à rea-
ção, pode ser menos recomendado
no que diz respeito ao alcance da
audiência.

Questão 6. Desenvolvimento de um
sistema de aferição específico

Uma maneira de avaliar a eficiên-

111



Para avaliar a eficiência de uma campanha de marketing

móvel, é possível usar medidas tradicionais da internet, como
o número de downloads e pass-alongs

cia de uma campanha de marketing
móvel é usar as medidas tradicionais
da internet, como as atividades de
rastreamento e numeração dos re-
gistros, downloads e pass-alongs (pos-
sibilidade de o receptor reenviar a
mensagem). No entanto, é preciso
desenvolver um sistema métrico adi-
cional específico para a plataforma
móvel, a fim de determinar plena-
mente a eficácia e a eficiência das
práticas de marketing móvel. Tais
medidas precisam aferir a natureza
específica do destino móvel, prova-
velmente oferecendo informações
quantitativas sobre as reações do
consumidor no ponto-de-venda ou
o nível de transação. Sem esse tipo
de dado consistente, os gestores de
marketing e as agências de publici-
dade enfrentarão dificuldades para
justificar investimentos consideráveis
na plataforma móvel.

Em um panorama ideal, o sis-
tema de aferição específico para
marketing móvel seria capaz de
avaliar o efeito viral das mensagens,
além de monitorar as decisões do
consumidor em decorrência do
recebimento da mensagem. Dessa
maneira, o sistema de aferição
permitiria que as empresas avalias-
sem a eficiência de uma campanha
específica, desde a conscientização
da marca e a formação de atitude
até a interação de segunda ordem
consumidor-marca e a reação e
ativação de primeira ordem. Tais
informações permitiriam que os
profissionais de marketing adaptas-
sem as comunicações móveis a seus
clientes mais rentáveis ou ativos.
Mas, na ausência de um sistema de
aferição bem definido (e por causa
das poucas iniciativas anteriores
das quais se possam extrair lições

de sucesso e de fracasso), muitas
empresas talvez considerem (pelo
menos por enquanto) o marketing
móvel uma plataforma experimental
de exploração, em vez de identifi-
car na novidade um veículo para
obtenção de rápido retorno sobre
o investimento.

O FUTURO DO MARKETING
MÓVEL

Talvez a maior questão seja
quanto à disposição dos consumi-
dores em aceitar (ou concordar em
receber) mensagens de propaganda
em seus telefones celulares e outros
aparelhos de mão. Cada vez mais as
pessoas tentam limitar sua exposição
a conteúdos promocionais, o que
estimula o crescimento de serviços
como o TiVo e o rádio por satélite.
Um desafio crucial no marketing
móvel está em encontrar uma for-
ma de interagir com as pessoas de
modo consistente, agregando valor
à relação marca—consumidor sem
ser invasivo.

E muito mais provável que o
marketing móvel venha a com-
plementar (e não substituir) as
formas convencionais de mídia
promocional, como a televisão e

a mídia impressa, que permitem
que as marcas tenham eficiência e
alcance significativo em termos de
custo por milhares de espectadores.
Assim, as empresas terão de iden-
tificar exatamente como integrar a
plataforma móvel a suas estratégias
de marketing. Esse processo pode
exigir um esforço considerável, mas
também pode revelar oportunidades
curiosas, uma vez que os telefones
celulares têm potencial para subs-
tituir os cartões de crédito ou até
as carteiras das pessoas, conforme a
tecnologia cada vez mais caminhar
rumo ao comércio eletrônico.
Diante disso, as empresas sairiam
ganhando se tentassem descobrir
como as abordagens marca-na-
palma-da-mão podem ajudá-las a
se destacar em meio à confusão
da comunicação de marketing e
na busca de consumidores mais
difíceis -sobretudo os mais jovens,
que parecem nutrir afinidade espe-
cial por seus celulares. Estratégias
eficientes nessa área poderiam
conferir valiosas vantagens aos
first-movers, sobretudo se pensar-
mos que os adolescentes e jovens
adultos de hoje estão crescendo
para se tornar os consumidores
de meia-idade do futuro -donos
de uma disponibilidade de renda
bem maior.
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