


,4 Agência Click trouxe Fedçrico Casalegno para uma conferência no Brasil. Cientista social e pesquisador, Casalegno é
atualmente diretor do Mobile Experienee Laboratory . além de Associate Director of the Design Laboratory, ambos do
Massachusetts Insütute of Technology (M1T). É hoje um dos grandes nomes mundiais quando o assunto é mobilidade. Seu
foco maior de interesse está na relação da conectividade digital contemporânea e seu impacto no comportamento humano
nas sociedades urbanas.
Casalegno finou com exclusividade a Rerista Meio Digital sobre inúmeros temas relativos a sua área de atividade, numa entrevista
que você pode acompanhar a seguir.
Para Abel Reis, Presidente da Click e Conselheiro de Meio Digital, a razão de convidar o cientista norte-americano são várias: "As
mídias digitais são cada vez mais ubíquas. Ingressam no nosso cotidiano com uma capilaridade antes desconhecida, promovendo
uma experiência de interação e conectividade única dos tempos modernos. Somos nômades, pertencemos a inundáveis tribos, e a
conexão digital nos atinge a todos, a qualquer h ora, em qualquer lugar. Por agregar sua perspectiva de sociólogo a esses fenômenos
da mobilidade, o Federico nos empresta seus óculos nada comuns, para enxergarmos melhor o que temos que enfrentar em
nossa atividade da comunicação nos dias de hoje".
Federico Casalegno associa a seu conhecimento acadêmico a experiência prática de quem já atuou na área de
inovação da Motorola.

Meio Digital - Mobilidade, mais do que apenas um
fenômeno físico, é hoje parte de uma nova ordem
das sociedades urbanas. O Sr. concorda com isso?

Federico Casalegno - Mobilidade tem a dimensão fí-
sica e a dimensão da informação. Uma se relaciona com
a outra, de forma a que a sociedade moderna trata de
obter mais informação enquanto está em movimento. As
companhias de transporte qualificam-se hoje mais como
empresas prestadoras de serviço de mobilidade, do que
simplesmente empresas de transporte de passageiros.

MD - É correto dizer que esse fenômeno permite
que nosso corpo físico esteja hoje num determina-
do lugar e nossa mente em outro?

FC - Exatamente. Trata-se de relacionar de forma nova
as questões relativas a espaço, tempo e informação.

MD - Quando pensamos na hipótese de nos co-
nectarmos às pessoas enquanto elas se movem, nós
estamos sendo estrategicamente espertos ou sim-
plesmente invasivos? Quando um sinal de Bluetoo-
th chega até nós num shopping center, esse é um
fenômeno aceitável ou um pecado ético? Como fica
a privacidade nesse cenário otimizado da conexão

digital móvel?
FC - Privacidade não tem a ver com tecnologia, mas a

tecnologia tem a ver com privacidade. O fato de a tecno-
logia permitir hoje uma comunicação muitas vezes inva-
siva, isso não significa que as companhias possam usá-
la dessa forma. Trata-se de um comprometimento moral
com o respeito ao consumidor usá-la apenas dentro dos
limites que ele autorizou você e sua companhia usá-la.

MD - Os profissionais de marketing estão sem-
pre muito ávidos em manter contato e relaciona-
mento com o consumidor móvel, enquanto ele está
em movimento, esteja ele onde estiver. Existe algo
como os "10 Mandamentos" do que se deve ou não
se deve fazer em mobile marketing?

FC - Um dos mandamentos é a verdade, o compromis-
so com a verdade. O outro é a simplicidade. Você preci-
sa perceber qual é a adequação da tecnologia que você
está usando para atingir de forma ideal e simples o seu
consumidor. Ela deve ser aderente ao perfil tecnológi-
co do seu público. O outro mandamento é o respeito e
adequação ao tempo do seu usuário ou consumidor. Sua
disponibilidade e localização. Além da adequação geral
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"A FRONTEIRA ENTRE A EFICIÊNCIA E A ADEQUAÇÃO NO MOBILE MARKETING NÃO É UMA

QUESTÃO DE QUANTIDADE, DE QUANTAS MENSAGENS VOCÊ CONSEGUE TRANSMITIR AO SEU

CONSUMIDOR. MAS DE QUALIDADE."

da mensagem às preferências e autorizações que seu
consumidor transmitiu a você.

MD - Qual é a fronteira entre a eficiência do mo-
bile marketing e a rejeição do usuário?

FC - A fronteira entre a eficiência e a adequação do
marketing e da mobilidade não é uma questão de quanti-
dade, ou de quantas mensagens você consegue transmitir
ao seu consumidor num dado tempo. Mas uma questão
de qualidade. Eficiência em mobile marketing tem a ver
com relevância, não necessariamente com freqüência ou
constância. É uma questão relativa à qualidade da men-
sagem e não com o volume de impactos.

MD - A nossa individualidade enquanto seres hu-
manos está hoje cada vez mais diluída em mani-
festações de grupos e tribos. Essa é unia verdade
moderna? Como a mobilidade pode lidar com essa
questão do individual e do coletivo?

FC - As sociedades modernas estão, sim, agrupadas em
tribos. Mas são tribos em movimento e muitas vezes de
caráter instantâneo, momentâneo. Não há contradição
entre ser único e parte de um todo. Os seres humanos
são gregários, precisam fazer parte das suas tribos. Mais
que isso, muitas vezes fazem parte ao mesmo tempo de
diversificadas tribos, com interesses variados, de ordem
cultural, comportamental, baseadas em convicções reli-
giosas ou políticas, etc. A mobilidade interage com indi-
víduos e, socialmente, também com as tribos.

MD - O Sr. acredita que, num futuro próximo, a
informação será transmitida mais e mais através
de plataformas móveis? Porque?

FC - Acredito que sim. Por que somos uma sociedade em
constante movimento. Quando estou me dirigindo a uni ae-
roporto para pegar um vôo, posso hoje perfeitamente, no ca-
minho, confirmar informações sobre horários e condições da
viagem. Posso fazer meu check in através do meu aparelho
celular. No vôof serei impactado por informações e por algum
tipo de comunicação. Chegando ao meu destino posso nova-
mente conectar-me a minha base de dados, mesmo estando
em outra cidade ou outro pais. Isso deverá se intensificar e a
informação deverá, sim, chegar a nós cada vez rnais através de
plataformas móveis.

MD - Quais são as tecnologias mais notáveis em de-
senvolvimento hoje na área da mobilidade?

FC - Acredito que estejamos hoje num estágio em que o
mais importante não são novas tecnologias no campo da
mobilidade digital, mas como aperfeiçoar a eficiência dos
terminais de recepção em alta qualidade dos aparelhos que
já estão disponíveis aos usuários. Trata-se de aumentar a
qualidade da experiência e da eficiência de uso por parte
dos consumidores, para que eles tenham em mãos mais e
mais possibilidades e aplicações amigáveis. Acredito que as
mensagens de texto instantâneo serão incrementadas e de-
verá ser uma tendência em expansão, para atingir camadas
mais amplas das populações com a tecnologia.

MD - Quando a tecnologia atingirá seu estado da
arte no que se refere ao relacionamento com os seres
humanos?

FC - O momento ideal para a tecnologia será quando ela
desaparecer para o usuário, quando ela se tornar absoluta-
mente invisível. Quando as mulheres usam um secador de
cabelos, elas não dizem assim... "vou me conectar a rede
elétrica para secar meus cabelos". Elas simplesmente aper-
tam um botão e secam os cabelos, sem se preocupar como
aquilo é possível. O cenário desejável será quando não nos
importemos mais se estamos ou não no cyberespaço, mas
que a tecnologia esteja lá para prover aquilo que precisa-
mos, otimizando nossa experiência de usuários. A tecnolo-
gia estará para você, mas você não mais se preocupará com
ela. Simples assim.
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