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Mobile marketing com regras
Brasil é o segundo país no mundo a elaborar manual próprio com
melhores práticas para marketing móvel O código de conduta traz os princípios
básicos para ações que envolvam celular.

inguém gosta de ter sua
caixa postal de e-mails
abarrotada por mensagens
de propaganda não solici-
tadas. O envio indiscrimi-

nado de publicidade por correio eletrô-
nico praticamente aniquilou o uso desse
meio por grandes anunciantes. Para
evitar que algo similar aconteça no
celular, as agências de publicidade,
integradores e operadoras de telefonia
interessadas em mobile marketing pro-
curam organizar esse mercado através
da auto-regulamenta-
ção. Depois de publicar
um código de conduta
para marketing móvel, o
capítulo latino-america-
no da Mobile Marketing
Association (MMA) tam-
bém lançou o Manual do

Melhores Práticas no Trato com o
Consumidor (MPC), voltado especial-
mente para campanhas via SMS no
Brasil. O país é o primeiro após os EUA
a desenvolver tal manual, levando em
conta a cultura local e tendo o apoio do
toda a cadeia de valor de mobile
marketing, inclusive das operadoras.
Por sinal, no mercado norte-america-
no, apenas recentemente as
operadoras endossaram de
maneira unificada o manual
elaborado pela MMA de lá.

O código de conduta traz os princí-
pios básicos para qualquer ação de
marketing móvel. O MPC traz regras
de negócios para as campanhas e lista
cuidados com a privacidade do consu-
midor, sempre seguindo os princípios
previstos no código de conduta. "Po-
demos ver o código de conduta como a
Constituição e o MPC como o Código
Civil", compara o diretor executivo da
MMA na América Latina, Terence Reis.
O MPC foi elaborado pelo comitê de
melhores práticas da entidade, com-
posto por 18 empresas, entre agên-
cias, anunciantes, integradores e ope-
radoras. Empresas como Vivo, Oi,
TIM, Coca-Cola, Microsoft, Editora
Abril, Okto e Yavox fazem parte do
comitê. O trabalho de discussão e
redação do manual durou oito meses.

O MPC divide as campanhas de
mobile marketing via SMS em dois
tipos: aquelas cm que o usuário paga
pela interação e aquelas que são gra-
tuitas para o consumidor, tendo seu
custo bancado pelo anunciante. Uma
das grandes diferenças em relação ao
mercado norte-americano, segundo
Reis, é a predominância no Brasil do
modelo de campanha gratuita.

O manual descreve também as
diversas formas em que se pode obter
o opt-in, explicando cada uma passo
a passo e dando exemplos práticos.
São descritas, dentre outras, a obten-
ção de opt-in via SMS enviado pelo
usuário; via web, via WAP banner,
por telefone e por documento impres-

só. Autorizações simples
concedidas por ligação tele-
fônica para uma central de

É; atendimento ou preenchen-
do um formulário em um
site WAP só podem ser acei-
tas se o sistema for capaz de
identificar o celular da pes-
soa. Caso contrário, é neces-
sário fazer uma verificação
enviando uma mensagem de
texto para o número indica-
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do pelo usuário, que deve respondê-la
confirmando o opt-in.

Foram definidas algumas regras
importantes sobre a validade das auto-
rizações concedidas pelos consumido-
res. Se nenhuma mensagem é enviada
pelo serviço durante 30 dias, o opt-in
expira, por exemplo. E se o usuário tro-
car de operadora levando seu número,
o opt-in também perde a validade.

O documento lista as diferentes
mecânicas de interação que uma cam-
panha de mobile marketing pode rea-
lizar, como click to call, callback, sor-
teios, concursos, cupons promocio-
nais etc. Cada uma é descrita, exem-
plificada e tem seus procedimentos
básicos explicados.

O cancelamento, ou opt-out, recebe
um capítulo à parte dentro do MPC.
Foram definidas cinco palavras que,
se enviadas pelo consumidor para o
número da campanha, devem obriga-
toriamente significar o cancelamento
do opt-in: "sair", "cancelar", "termi-
nar", "parar" e "fim".

Para cada campanha, |
agências, anunciantes e inte- |
gradores devem preencher |
um formulário padrão, que
acompanha o manual publi-
cado pela MMA, e enviá-lo
para as operadoras. O for-
mulário inclui campos como
objetivos da campanha,
mecânicas da campanha,
publico alvo, prazo de du-
ração, tarifação, shortcode
desejado etc. É obrigatória a anuência
das teles por escrito (mesmo que por
email), através de seus integradores,
para cada campanha. Qualquer altera-
ção após a homologação da ação deve
ser informada à operadora antes de
posta em prática.

Fica a critério de cada operadora
estabelecer um limite de gasto por
consumidor para cada shortcode e pa-
ra cada campanha. A MMA recomen-
da que o limite valha por 30 dias e, se
alcançado, uma mensagem seja envia-
da para o usuário alertando e solici-
tando um novo opt-in.

O documento estabelece ainda
algumas regras adicionais importan-
tes. Por exemplo: mensagens adminis-
trativas, como a solicitação de can-
celamento, não podem ser cobradas
do usuário. Outra novidade: todos os
registros de opt-in ou opt-out devem
ser guardados por 120 dias após o

Código de conduta:
a "Constituição"do
mobile marketing
O código de conduta redigido pela Mobile
Marketing Association (MMA) traz uma série
de princípios básicos que devem ser seguidos
por todas as empresas que atuam nesse
mercado. Entre esses princípios, merecem
destaque os seguintes:

1) Qualquer envio de mensagens requer a
autorização prévia do consumidor (opt-in)

2) O opt-in não pode ser usado para outras
campanhas além daquela com a qual o
consumidor aceitou participar

3) A opção de cancelamento de participação
deve ser divulgada constantemente

4) As informações fornecidas pelo
consumidor devem ser tratadas de modo
sigiloso e com responsabilidade.

cancelamento por parte do usuário,
devendo ser disponibilizados para as

operadoras se solicitados.
Algumas questões ainda

estão sendo discutidas inter-

namente pelo comitê de melhores prá-
ticas da MMA. Uma delas é a obtenção
de opt-in através de aplicativos insta-

lados nos celulares. Outra é o uso de
campanhas de marketing viral através
de SMS. Em ambos os casos, a entida-
de recomenda que os interessados em
usar tais mecanismos consultem a
priori a MMA.

Repercussão
O manual foi bem recebido por

quem atua no mercado e é considera-
do um passo importante para o desen-
volvimento do setor. "Esse é o primei-
ro passo para esse mercado ficar sé-
rio. O manual, por ser aprovado por
operadoras e integradores, dá mais
tranqüilidade a quem vende mobile
marketing", avalia Marcelo Castelo,
sócio e diretor da agência F.biz.

Ainda não foram definidas puni-
ções para quem descumprir as regras
estabelecidas no manua], mas isso de-
ve acontecer em breve.

Entre os assuntos que estão em
pauta no capítulo latino-americano
da MMA e que podem vir a gerar
documentos similares no futuro estão:
mobile advertising, measurement e
mobile banking (este último ganharia

apenas uma documento com a
visão geral da entidade sobre o
assunto).

O código de conduta da
MMA e o MPC podem ser
encontrados nos seguintes
endereços eletrônicos, respec-
tivamente: mmaglobal.com/
uploads/codeofconductportu-
guese.pdf e mmaglobal.com/

uploads/bestpracticesbrazil.pdf
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