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No Brasil, instituições de ensino superior
utilizam o celular como ferramenta de
marketing. Mas é preciso cuidado para não
exagerar no envio de informações

Antônio Carlos Santomauro

Se nos Estados Unidos o celular
é usado como ferramenta pe-
dagógica e em sala de aula, no
Brasil, as instituições de ensino

superior começam a utilizar o aparelho
como meio para ações de relaciona-
mento com os alunos. As populares
mensagens de texto entre os jovens são
utilizadas para avisar sobre cancela-
mento de aulas, realização de eventos e

até para congratular os estudantes que
passaram no vestibular.

Quem já utiliza a estratégia diz que
ela é eficaz, mas é preciso empregá-la
com parcimônia. Se quando chegam pela
internet as mensagens são consideradas
desagradáveis, informações não solicita-
das ou irrelevantes no celular soam quase
como agressões. "As pessoas consideram
o celular como a porta de acesso para a sua

privacidade", avalia Emanuel Publio Dias,
diretor de marketing da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM).

Ele explica que a ESPM cadastrou os
números dos celulares de todos os seus
alunos, e hoje os utiliza para informar,
por exemplo, o cancelamento de uma
aula ou a realização de um evento. Para
desempenhar tal tarefa, um software agru-
pa os números dos celulares em diversos
conjuntos, como a aula de determinado
professor, ou os freqüentadores de um
curso específico. "Há dois anos quem é
aprovado em nosso vestibular recebe uma
mensagem de felicitação em seu celular",
acrescenta o diretor de marketing.

Celulares já começam a ser utiliza-
dos também no trabalho de captação de
novos alunos: desde o processo seletivo
da primeira metade do ano passado, a



Universidade Estácio de Sá envia para os
celulares dos candidatos mensagens em
SMS, para lembrar-lhes, por exemplo, a
data de realização das provas, e mesmo
para informar seu desempenho (na última
campanha, foram enviadas mensagens
para cerca de 40 mil candidatos). "Con-
seguimos reduzir o número de faltosos
e, utilizando também outras ferramentas,
obtivemos bons resultados de captação",
afirma Davino Pontual, gerente de cap-
tação da Estácio Participações.

No vestibular da primeira metade des-
te ano, a Fundação Getulio Vargas (FGV)
deve usar os celulares dos interessados
no processo seletivo para enviar infor-
mações e até para permitir a realização
de grande parte das ações necessárias à
inscrição. "Talvez não possamos usar o
celular apenas para a emissão de boleto,
mas podemos enviar um login e uma
senha com o qual o candidato poderá
baixá-lo e imprimi-lo através de um
computador", pondera Marcos Facó,
superintendente de marketing da FGV.

Segundo ele, a FGV também cogita
realizar, por celulares, um projeto hoje
desenvolvido em seu site: o envio aos
candidatos inscritos de uma série de ques-
tões com as quais eles possam preparar-se
melhor para o processo seletivo.

A contínua evolução tecnológica abre
diversas possibilidades de inclusão dos
celulares nas estratégias de marketing e
comunicação. A tecnologia Bluetooth
- com a qual é possível enviar arquivos
para celulares localizados em deter-
minada área -, já foi aproveitada em
uma ação desenvolvida para o último
processo seletivo da Universidade São
Judas pela agência J. Cocco. Promotoras
uniformizadas entregavam o material da
campanha do vestibular - um DVD e um
encarte -, e com um banner informavam
a realização da ação.

Uma das promotoras carregava uma
mochila na qual havia um aparelho que,
via Bluetooth, enviava uma adaptação,
desenvolvida para celulares, do filme
de TV da campanha. "Considerando-se
a taxa de aceitação do recebimento dos
arquivos, o resultado foi excelente",
afirma José Cocco, presidente da agência
responsável pela ação.

Bons resultados são realmente
possíveis, pois o jovem é
bastante receptivo a ações
baseadas em celulares, afir-

ma Marcelo Castelo, sócio-diretor da
agência de comunicação digital F.biz.
. "Com a mesma verba necessária a um
comercial em horário nobre de TV, é pos-
sível fazer em celulares um projeto muito
interessante, e com muito menor disper-
são da mensagem", analisa Castelo.

Para Alon Sochaczewski, sócio-
diretor da agência de comunicação
digital Sinc, a ferramenta é indispen-
sável atualmente. "O celular é hoje
tão relevante na comunicação com o
jovem que se eu fosse desenvolver uma
campanha para esse público, ele seria
colocado no topo das prioridades." E
agora, ele acrescenta, há ainda a pos-
sibilidade de inclusão, nos projetos de
comunicação via celular, de sites otimi-
zados para aparelhos mais sofisticados,
como o iPhone e outros equipamentos
aptos à tecnologia 3G.

Já existem números capazes de re-
velar a eficácia de ações de marketing
realizadas via celulares. Por razões
contratuais, Helena Dall Pizzol, gerente

de marketing e serviços da Direkt, não
pode citar o nome da instituição de en-
sino superior para a qual desenvolveu
a ação de envio de mensagens SMS de
incentivo aos alunos aprovados no ves-
tibular, mas que não se matricularam.
Porém, segundo ela, 85% do público
alvo acessou as mensagens, e 18%
interessou-se em contatar a instituição.
"São índices excelentes: em ações
implementadas com malas diretas,
retornos situados entre 3% e 5% já são
considerados muito bons", compara
Helena. "E malas diretas geralmente
são mais caras", acrescenta.

Na ESPM, conta Dias, graças ao
envio de informações para os celulares,
a ida de alunos à escola afirmando não
terem sido avisados do cancelamento
de uma aula ou da realização de um
evento é uma "absoluta exceção".
"Pode haver quem não acesse a men-
sagem, mas ela sempre chega a 100%
do público alvo", enfatiza.

Na opinião de Dias, os principais
limitadores ao uso do celular como
ferramenta de marketing e comunicação
são as distintas capacidades tecnoló-
gicas dos diferentes equipamentos e o
custo do envio das mensagens. "Mas os
custos tendem a cair muito", destaca o
diretor da ESPM.

Deve-se também considerar, ob-
viamente, a necessidade de bom
senso na utilização de tecnologia tão
vinculada à individualidade de cada
um dos usuários. Razão pela qual a
FGV, afirma Facó, planeja aproveitá-la
basicamente como tecnologia de rela-
cionamento, e não como mídia publi-
citária. "Mas o celular será a principal
ferramenta de relacionamento entre as
instituições de ensino superior e seus
alunos", ele projeta.

E Pontual, da Estácio, já visualiza um
futuro no qual os candidatos inscritos
em processos seletivos do ensino supe-
rior receberão em seus celulares códigos
de barras pelos quais poderão pagar as
respectivas taxas (ou, no caso de alunos,
as mensalidades). "Devido aos bons
resultados e à excelente receptividade
dessa ferramenta, pretendemos utilizá-
la cada vez mais", adianta. •
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